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Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį galite 
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis.

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

Kviečia. Anykščių kūrybos ir dai-
lės mokykla kviečia įvairaus amžiaus 
mokinius ir suaugusiuosius mokytis  
dailės (piešimo, tapybos, grafikos, 
skulptūros, keramikos, tekstilės, 
dailės istorijos). Jūsų laukia profesi-
onalūs mokytojai. Smulkesnė infor-
macija tel. (8-381) 52953, adresas K. 
Ladigos g.3 (lopšelio-darželio „Žio-
gelis“ korpuse).

Mokymai. Anykščių rajono soci-
alinių paslaugų centras pradėjo teikti 
naują paslaugą, skirtą asmenims no-
rintiems globoti (rūpintis) ar įvaikinti 
be tėvų globos likusius vaikus. Tai 
mokymai pagal bendrą globėjų arba 
įtėvių rengimo programą.

Prekyba. Prekybininkų nesudo-
mino Anykščių rajono savivaldybės 
kvietimas pasinaudoti penkiomis 
laisvomis laikinomis prekybos vieto-
mis kairiajame Šventosios upės kran-
to take. Verslininkams buvo siūloma 
prekiauti miesto paplūdimiuose prieš 
ir už geležinkelio tilto bei Šeimyniš-
kėlių paplūdimyje. Nuo informaci-
nio pranešimo paskelbimo Anykščių 
rajono savivaldybės internetinėje 
svetainėje praėjus 22 dienoms, kaip 
prasitarė viena iš savivaldybės Vie-
šųjų pirkimų ir turto skyriaus speci-
alisčių, „Anykštos“ žurnalistas buvo 
pirmasis interesantas, kuris domėjosi 
laisvų prekybos vietų take tema.

Įsivažiuoja. Naujasis Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro direk-
torius Žilvinas Ovsiukas nuo rugsėjo 
1-osios esminių reformų sporto cen-
tre nedaro. Lieka tos pačios aštuonios 
sporto šakos bei tie patys darbuotojai. 
Tačiau, Ž.Ovsiukas „Anykštai“ sakė, 
kad didesni pasikeitimai gali vykti 
nuo spalio. Sporto šakų ir trenerių 
likimas priklausys nuo to, kaip jiems 
pavyks surinkti vaikų grupes. Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto centro 
sporto šakų bazės išbarstytos po visą 
miestą, pvz., sunkiaatlečiai jau de-
šimtmečiais treniruojasi daugiabučio 
namo rūsyje. Ž.Ovsiukas dėstė, kad 
„įsivažiavęs“ bandys spręsti ir šias 
problemas.

Gaisras. Šeštadienį Troškūnų se-
niūnijos Žviliūnų kaime atvira lieps-
na degė automobilis „Renault Espa-
ce“. Per kilusį gaisrą sudegė degios 
automobilio detalės.

Nuo rugsėjo 2- osios norintys parduotuvėse įsigyti alkoholinių gėrimų, turės nepamiršti su savimi pasiimti amžių patvirtinantį 
dokumentą. Taip yra, nes prekybininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija pasirašė memorandumą, kuris įpareigoja prekybininkus 
reikalauti amžių patvirtinančio dokumento. Panašu, kad įsigaliojęs susitarimas visuomenėje sukels daug aistrų. 

Nuo rugsėjo 2- osios einantys į parduotuvę pirkti alkoholio turėtų 
nepamiršti asmens dokumento.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Alkoholio pardavimo tvarka 
keisis. Bus karšta... Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo vadovė 
Rita Kripaitienė spėja, kad dokumento prašymas 
parduotuvėse greičiausiai sukels alkoholio pirkėjų 
pykčio bangą.

Šiukšlina ne gyvenamasis 
plotas, o žmonės

Kazys ŠAPOKA, UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
direktorius: „Nuomonės šiuo 
klausimu aš negaliu reikšti. Nėra 
jokių paskaičiavimų. Aš kada 
turiu skaičius, 
tuomet šneku.“ 

Primiršo savojo 
kaimo įžymybę

Senolė Zofija Grižienė – „nu-
žudanti kiekvieną piktžolę ir 
niekad nesėdinti be darbo...

Naujų mokslo 
metų pradžia – 
su šventiniais 
renginiais
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spektras

Mielieji,

Rugsėjo 1-oji simbolizuoja mums naują pradžią ir beri-
bes galimybes, teįkvepia ši diena kiekvieną Jūsų siekti 
kiek įmanoma daugiau.
Linkiu,kad prasidėję mokslo metai visiems mokiniams 

ir studentams atneštų sėkmės, ryžto bei užsispyrimo 
kurti naujas, prasmingas idėjas, o mokytojams nepri-
stigtų tikėjimo ateitimi, kantrybės ir noro padėti jauniems 
Lietuvos protams eiti žinių bei pažangos keliu.Tegul nuo-
latinis tobulėjimas būna Jūsų visų tikslas.

Su mokslo ir žinių diena sveikina LR Seimo narys Ričardas Sargūnas

Politinė reklama, bus apmokėta iš kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius Ričardo Sargūno rinkiminės sąskaitos
Užsak.Nr.1035

Tarpukario Lietuvos mokyklose 
sąsiuviniai buvo skirti ne tik rašy-
ti, bet ir tėvynės istoriją, žymius 
tautiečius pažinti ir jų gerus dar-
bus bei žygius įsiminti. Beveik ant 
kiekvieno pradžios mokyklos mo-
kinukams skirto sąsiuvinio buvo 
nupieštas koks nors žymus lietuvis. 
Pirmiausia dr. Jonas Basanavičius, 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, 
dr. Vincas Kudirka, Maironis, Ge-
diminas, Juozas Tumas - Vaižgan-

Tautinis rugsėjis Raimondas GUOBIS

Prekybos centrų lentynos mirga nuo spalvingų sąsiuvinių gausos. Ir 
tik retai kur beaptiksi tautine, patriotine simbolika papuoštų sąsiuvi-
nių. O buvo laikai, kai į juos rašė beveik kiekvienas mokinukas.

Tarpukario Lietuvos moki-
nukai rašydavo į sąsiuvinius, 
papuoštus patriotiškumąug-
dančiais paveikslėliais.

tas, sparnuotieji lietuviai - Darius 
ir Girėnas. Taip pat su Trakų pilies, 
kitų brangių vietų, o dažniausiai 
nuožmiųjų lenkų pavergtos sostinės 
– Vilniaus - vaizdais. Prie kurių dar 
būdavo ir prasmingų prierašų, tokių 
kaip: „Mokysiuos gerai, kad būčiau 
vertas Vilnių pamatyti“. 

Sovietų okupacijos metais ant 
mokyklinių sąsiuvinių viršelių įsi-
taisė draugas Stalinas, kiti partijos 
veikėjai, bei žmonės, simbolizavę ir 

reklamavę sovietinę valdžią. Lietu-
vai vėl tapus nepriklausomai į tau-
tiškumo bei pilietiškumo ugdymą 
per sąsiuvinių paveikslėlius niekas 
nebekreipė dėmesio, todėl šias er-
dves užkariavo ir gražūs, estetiški, 
ir net kvaili bei baisūs vaizdai iš 
viso globalaus pasaulio. Kaip pir-
moji „kregždelė“ - prieš porą metų 
prekyboje pasirodę pusstoriai sąsiu-
viniai, skirti Lietuvos kariuomenei. 
Buvo ten tankų, orlaivių ir kitokių 
vaizdelių, bet pats nuostabiausias 
man - Viduramžio Lietuvos karių 
paveikslai dailiai, detaliai, kruopš-
čiai išryškinant kiekvieną smul-
kmenėlę, nupiešti gerai pažįstamo 
dailininko Šarūno Miškinio, gyve-
nančio Kavarske. 

Mokslo metų 
pradžia – su 
šventiniais 
renginiais
Ketvirtadienį, rugsėjo 1-ąją, 

nuo vidurdienio Anykščių mies-
to parke vyks neformaliojo vai-
kų švietimo mugė.

Sukritikavo. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė griežtai sukritikavo 
žemės ūkio ministrės Virginijos 
Baltraitienės vakarienę su me-
džiokle, ir teigia, kad, jeigu pati 
ministrė nesugeba suprasti įver-
tinti savo elgesio, tai išvadas turi 
padaryti Premjeras Algirdas But-
kevičius. „Tiesą sakant, susidaro 
įspūdis, kad paskutiniu metu šios 
Vyriausybės ministrai konkuruo-
ja vienas su kitu, kas iš jų labiau 
sukompromituos šią Vyriausybę. 
Iš tikrųjų net gėda diskutuoti, nie-
kada negalvojau, kad vėl grįšime 
prie nomenklatūrinių medžioklių 
klausimo, kad toks fenomenas te-
bėra išlikęs arba kad jis atnaujin-
tas, arba atgaivintas šios Vyriau-
sybės narių. Išties, tai yra gėda, 
kuri mus stumia taip pat į tam ti-
krą diplomatinę trintį ir su mūsų 
kaimynais latviais. Tai visiškai 
nekorektiška. Tikrai, komentuoti 
net nėra ką, tiesiog gėda“, - kal-
bėjo D. Grybauskaitė.

Siūlo. Seimo Antikorupcijos ko-
misijos narė Agnė Bilotaitė siūlo 
Seimo Antikorupcijos komisijos 
posėdyje aptarti Vyriausiosios tar-
nybinės etikos komisijos (VTEK) 
siūlymą Vyriausybei ir Seimui 
svarstyti galimybę pacientams 
anonimiškai pervesti „padėkas“ 
už gydytojų darbą, taip esą maži-
nant sveikatos sektoriaus korupci-
ją. „Sunku patikėti, kad tai rimtas 
VTEK pasiūlymas - legalizuoti 
dovanėles gydytojams. Jeigu taip, 
jis kelia daugiau nei tik susirūpi-
nimą. Siūlymas legalizuoti kyšius, 
kad juos apmokestintume, remiasi 
logika legalizuoti ką nors bloga ir 
žalinga tik todėl, kad iki šiol nepa-
vyko to suvaldyti. Kyšiai kenkia 
ne vien biudžetui, bet ir pačiai vi-
suomenei“, - teigė A. Bilotaitė.

Sulaikė. Kalvarijos pasieniečiai 
sekmadienį sulaikė Rusijos pilie-
tį, automobiliu „Mercedes Benz 
S500L“ gabenusį nelegalų migrantą, 
Šri Lankos pilietį. Abiem į areštinę 
uždarytiems užsieniečiams pradėti 
ikiteisminiai tyrimai. Valstybės sie-
nos apsaugos tarnybos (VSAT) Va-
rėnos rinktinės Kalvarijos užkardos 
pasieniečiai Kalvarijos savivaldybės 
Salaperaugio kaimo ribose, kelyje 
Marijampolė - Suvalkai, pasirink-
tinio patikrinimo metu sustabdė iš 
Lietuvos į Lenkiją beišvažiuojantį 
automobilį „Mercedes Benz S500L“ 
rusiškais numeriais. Jį vairavo 37-e-
rių Rusijos pilietis, turintis tvarkin-
gus dokumentus, reikalingus patekti 
ir būti Šengeno erdvėje. Pasieniečiai 
patikrino ir kartu vykusio vyro, kaip 
paaiškėjo, 24-erių Šri Lankos pi-
liečio, dokumentus. Jis turėjo savo 
šalies pasą, tačiau į bendrijos erdvę 
buvo patekęs nelegaliai, nes neturėjo 
Šengeno vizos.

Kels. Seimo Darbo partijos 
frakcijos nuomone, anksčiau Vy-
riausybės duoti įsipareigojimai dėl 
atlyginimų didinimo švietimo pro-
fesinėms sąjungoms ir bendruo-
menei privalo būti vykdomi ir bū-
simame 2017 m. biudžete tai turi 
atsispindėti. „Palaikome teisėtus 
švietimo profesinių sąjungų reika-
lavimus: Vyriausybė davė tam pa-
žadą dar kovo mėnesį ir šiandien 
atėjo laikas juos įvykdyti. Darbo 
partijos frakcija Seime tvirtinant 
2017 m. biudžetą griežtai laikysis 
pozicijos, kad atlyginimai moky-
tojams privalo būti didinami pagal 
ankstesnius susitarimus“, - teigia 
Seimo Darbo partijos frakcijos se-
niūnas Kęstutis Daukšys.

Ažuožeriuose – trečia moderni
sulčių spaudykla
Rugpjūčio 19 – ąją Ąžuožeriuose pradėjo veikti dar viena, jau 

trečia, sulčių spaudykla. Ją įrengė Žemės ūkio bendrovės „Anykš-
čių vaismedžiai“ vadovo sūnus Justas Petraitis buvusiame apleis-
tame vaismedžių sandėlyje. Dabar klientų Ažuožeriuose laukia 
trys sulčių spaudyklos. 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

Akcinės bendrovės „Ažuožerių 
sodai“, turinčios 170 hektarų sodų, 
direktorius Jonas Janišius teigė, kad 
darbas sulčių spaudykloje jau įsibė-
gėjo. „Dabar sultis spaudžiame gy-
ventojams, jiems sultis siūlome pa-
skaninti juodųjų serbentų, aronijos 
sultimis, tačiau vėliau turėsime ir 
aviečių sulčių“, - sakė direktorius. 

Žemės ūkio bendrovės „Anykš-
čių vaismedžiai“ sodai užima 45 
hektarus, tačiau ir ši bendrovė 
Ažuožeriuose turi šiuolaikinę sulčių 
spaudimo liniją. „Sulčių spaudimo 
sezoną jau pradėjome, - pastebėjo 
bendrovės vadovas Juozas Petrai-
tis. - Dėl vieno ar kelių žmonių li-
nijos nepaleidžiame, nes ją reikia po 
to išplauti, tačiau žmonės atveža ir 
obuolius palieka, kad išspaustume 
sultis, kai tik susidarys daugiau“. 

Pasak 5 hektarus derančių sodų 
turinčio, auginančio braškes ir aro-
nijas, jauno ūkininko J. Petraičio, 
naujoje sulčių spaudykloje sumon-
tuota moderni Slovėnijos gamybos 
sulčių spaudimo linija. „Obuolius 
mes nuplauname vandeniu su še-
pečiais, atrenkame, jeigu pasitaiko 
koks supuvęs, išspaudžiame sul-
tis, jas pakaitiname ir supilstome 
į 3 ar 5 litrų talpas, kuriose sultys 
gali būti laikomas metus, - sakė 
J. Petraitis. – Naudojame ne tik 
kitose sulčių spaudyklose įprastas 
dėžutes, tačiau ir pastatomus pakus 
su kraneliais. Tokia pakuotė labai 
patogi. Pilstome sultis ir į metali-
zuotus pakus, kurie nebijo saulės 
spindulių“.

Nauja sulčių spaudykla įrengta 
pasinaudojus Europos Sąjungos pa-

Naują sulčių spaudimo liniją rugpjūčio 19 – ąją paleidęs Justas 
Petraitis ir pats stoja prie sulčių išpilstymo.

Autoriaus nuotr. 

Anykščių rajono savivaldybės orga-
nizuojamoje mugėje dalyvaus Anykš-
čių kūrybos ir dailės mokykla, Anykš-
čių muzikos mokykla, VšĮ „Sveikatos 
oazė“, Anykščių rajono policijos ko-
misariatas, Lietuvos šaulių sąjunga, 
aociacija „Kalitos kalnas“, Anykščių 
karatė sporto klubas, rajono bendrojo 
ugdymo mokyklos, kiti neformaliojo 
vaikų švietimo teikėjai.

Naujų mokslo metų pradžiai spor-
tinę programą pristatys Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centras. Vyks 
parodomosios imtynių kovos, krepši-
nio turnyrai, konkursai „Baudų trau-
kinukas“, „Taikliausio ir vikriausio 
tritaškininko konkursas“, „Vikrusis 
futbolas“, parodomosios sunkiosios 
atletikos, mini biatlono varžybėlės. 
Šventės metu bus galima pajodinėti Še-
tlando veislės poniu, paragauti šaulietiš-
kos košės ir šventinio torto. 

Rugsėjo 1-ajai skirtą programą už-
baigs Anykščių menų inkubatoriuje 
rodomas šokio spektaklis „Rezonan-
sas“.                           -ANYKŠTA

 

rama. Įranga kainavo 90 000 eurų.
Nepaisant, kad Ažuožeriuose yra 

dar dvi sulčių spaudyklos, jaunasis 
ūkininkas nusiteikęs optimistiškai, 
mano, kad darbo turės ir investicija 

atsipirks. 
Sulčių išspaudimo ir paskaninimo 

kitomis sultimis kainos visose Ažuo-
žerių sulčių spaudyklose nedaug 
skiriasi.

Mieli mokytojai, mokiniai, tėveliai,
Sidabrinis varpelio skambesys perskros pirmojo rudens ryto 

miglotą tylą, keliais ir takeliais pabirs rasotomis puokštėmis 
nešinų vaikų būriai...
Rugsėjo 1-oji – tai diena, kai vėl pradedami ręsti žinojimo ir 

ateities pamatai.
Naujais mokslo metais linkime Jums dvasios stiprybės, kū-

rybinio įkvėpimo, savitarpio supratimo, gražių tikslų išsipildy-
mo, kantrybės bei puikių pasiekimų.
Su Rugsėjo 1-ąja!

                                                                       VšĮ ,,Kretingos maistas” kolektyvas
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savaitgalio diskusija

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

@ X – man: „Jokios diskrimi-
nacijos, priimti visus, kurie nori 
mokytis. Gali būti, kad žmogus 
priešgimnaziniame laikotarpyje 
šiek tiek nusimokė, arba teko mo-
kytis trejetukininkų klasėje, kurio-
je nebuvo motyvacijos varžytis su 
kitais dėl geresnio pažymio, galų 
gale gal ne patys geriausi mokyto-
jai jį ruošė, o aplinka labai veikia 
žmogų, ypač tokiuose metuose. 
Papildomi kriterijai nepaliktų 
šansų tokiam žmogui pasitaisyti, 
o mes grįžtume į tuos laikus, kai 
atviromis užuominomis buvo kal-
bama kai ne kuriems mokiniams, 
kad jiems įgijus pagrindinį išsi-
lavinimą verčiau būtų mokslus 
toliau tęsti profkėje, su išanksti-
niu pagąsdinimu, kad vidurinio 
išsilavinimo atestato jie greičiau-
siai negaus, egzaminų neišlaikys. 
Leiskime jaunam žmogui įrodyti, 

Reikalinga ne tik moksleivių, 
bet ir mokytojų atranka

Anykščių mieste po mokyklų reformos liko dvi švietimo įstai-
gos, kuriose galima gauti vidurinį išsilavinimą: tai – Jono Biliūno 
gimnazija ir Anykščių technologijos mokykla. Šalies žiniasklaidos 
priemonėse artėjant rugsėjo 1-ąjai diskutuojama, ar neverta į 
gimnazijas priimti ne visus norinčius į jas eiti mokinius, o įvesti 
atrankos kriterijus.

Teiravomės, ką apie savotiškus mokinių stojamuosius egzami-
nus po 8 ar 10 klasių mano portalo anyksta.lt skaitytojai.

kad jis gali.“

@ Mama: „J. Biliūno gimnazi-
jos reitingas katastrofa - palyginkite 
su Utenos ir Ukmergės gimnazijo-
mis, jau nekalbant apie didžiuosius 
miestus. Reikia konkurso pradžioje 
mokytojams, o paskui ir moki-
niams.“

@ Mokytoja: „Nesąmonė ne 
diskusija. Patys kalti, kad gaminate 
durnus vaikus. Nekaltinkite moky-
tojų, kurie už neadekvačiai menką 
atlygį palyginus su ES vidurkiu, 
išmoko jūsų „vunderkindus“ (tegul 
ir su klaidom) rašyti komentarus in-
ternete.”

@ Kaip čia pasakius: „Pa-
skaičius „Mokytojos“ komentarą 
visiškai aišku, kodėl Anykščių 
mokyklos šalies gimnazijų reitin-

gų dugne. Būtina kuo skubiau į 
gimnazijas mokinius priimti su ne 
mažesniu kaip 6 balai vidurkiu, o 
kitus nukreipti tęsti mokymosi į A. 
Baranausko arba A. Vienuolio mo-
kyklas, kurios neapgalvotai buvo 
reorganizuotos.”

@ Koks skirtumas: „Kol nebus 
gerų mokytojų, Biliūnkę pavadink 
kad ir licejumi, bus tas pats. Rei-
kia pradėti nuo konkursų pedago-
gams.”

@ Profas: „Statusas nieko ne-
keičia, A.Baranausko mokykla kaip 
buvo geriausia mieste, taip ir liko“.

@ Anykštėnė: „Biliūno gim-
nazijoje, jau tik gavus šį statusą 
turėjo būti padaryta mokytojų at-
ranka, o tada peržiūrėti stojančių-
jų moksleivių mokymosi rezulta-
tai, galbūt atliekami testai, kaip 
kitose rimtose Vilniaus, Kauno 
... gimnazijose, o dabar kai kurie 
mokinukai neaišku ko ten sėdi ir 
dar kitiems mokytis trukdo.”

@ Na....: „Negali būti jokios kal-
bos apie atrankos kriterijus. Mokslas 
iki 18 metų privalomas, o vidurinių 
mokyklų nebelikę, tik gimnazijos 
(tos pačios vidurinės, pakeitusios 
pavadinimus). Siųsti mokytis į 
profkę - teisių pažeidimas. Nors 
sutinku, kad kai kurie veikėjai geba 
demotyvuoti visą klasę arba ištero-
rizuoti gerai besimokančius.”

@ Mokinys: „Dar metai kiti ir 
šis klausimas išsispręs savaime. 
Anykščiuose liks tik viena moky-
kla, nes mokinių vis mažėja, o tą 
vieną mokyklą galėsit vadinti kaip 
norit: pagrindinė, vidurinė, gimna-
zija ar licėjumi.”

@ Nuomonė: „Manau, kad rei-
kia atrankos ir mokiniams, ir mo-
kytojams. Kodėl kalbama tik apie 
mokinius. Pusė mokytojų rajone, 
manau, yra tokio lygio, kad nesu-
geba paruošti mokinių ir išmokyti 
mokytis. Rajone švietimo sistema 
visiškai prasta...”

-ANYKŠTA

Nuomonės 
reikšti negali

Kazys ŠAPOKA, UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ di-
rektorius:

- Neturiu nieko oficialaus, ne-
galiu komentuoti. Nuomonės šiuo 
klausimu aš negaliu reikšti. Nėra 
jokių paskaičiavimų. Aš kada turiu 
skaičius, tuomet šneku. Kreipkitės 
į savivaldybę – yra nupirkta pa-
slauga ir ta įmonė skaičiuoja. Kada 
gausim parengtą studiją, tada žiū-
rėsim, analizuosim. Kada ta studija 
bus parengta, nežinau nieko.

Planuojama 
nauja tvarka – 
didžiausia 
nesąmonė

Arūnas LIOGĖ, rajono Tary-

Šiukšlina ne gyvenamasis 
plotas, o žmonės
Rajono gyventojų jau šį rudenį laukia permainos mokesčių už 

komunalinių atliekų išvežimą srityje. Liepą vykusiame rajono 
Tarybos posėdyje politikams išdalintas pasirengimo tvirtinti nau-
jus komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo tarifus planas. 
Jame kai kurie politikai įžvelgė, kad už šiukšles gyventojams gali 
tekti mokėti pagal gyvenamąjį plotą. Kol kas tai – tik neoficialūs 
pasvarstymai, o apie būsimas naujoves vartotojams rajono val-
dantieji kol kas paslaptingai tyli.

bos narys:
- Pagal naują tvarką yra du vari-

antai, kuriuos gali nustatyti rajono 
Taryba. Tai – mokestis nuo žmo-
gaus arba pagal gyvenamąjį plotą. 
Bet iš rajono Tarybai pateikto pla-
no aš išskaičiau daugiau. Šį planą, 
kurį mums pateikė UAB „Anykš-
čių komunalinis ūkis“ administra-
cija ir viena konsultacinė firma, 
prieš dvejus metus turėjo tvirtinti 
rajono Taryba, tačiau tai nebuvo 
padaryta. Labiausiai užkliuvo tai, 
kad viename punkte buvo kalba 
apie gyvenamąjį plotą. Todėl aš iš 
karto įžvelgiau, kad pagal šį pla-
ną pirmiausia planuojama surinkti 
informaciją ir galbūt teikti rajono 
Tarybai sprendimą, kad žmonės už 
šiukšles mokėtų pagal gyvenamąjį 
plotą. Bet tai yra didžiausia nesą-
monė. Ne „kvadratai“ šiukšlina, o 
žmonės. Ir tai dar labiau neskatins 
atliekų rūšiavimo. Sąmoningumo 
lygį mes žlugdome, bet ne ugdo-
me. Aš asmeniškai esu prieš tokią 
tvarką. UAB „Anykščių komuna-

linis ūkis“, kuris yra atsakingas už 
mokesčių surinkimą ir siūlymą dėl 
tvarkos pakeitimo, kreipėsi į įstai-
gas, prašydamas suteikti informa-
ciją apie tai, kiek turima nekilnoja-
mojo turto. Bet prašyme iš Registrų 
centro pateikti išrašą nėra logikos. 
Pavyzdžiui, UAB „Anykščių van-
denys“ nekilnojamas turtas yra ir 
lietaus kanalizacija, vandentiekis, 
nuotekų tinklai. Net nesukonkre-
tinta, nuo kokio turto galvojama 
taikyti tą skaičiavimą.

Mokesčio pagal 
gyvenamąjį 
plotą nepalaikys

Mindaugas SARGŪNAS, ra-
jono Tarybos narys:

- Aš kai pats moku už šiukšles, 
tikrai jų pas mane bute prisikaupia 
nemažai. Tas pats ir pas tėvus, ku-
rie gyvena name – pas juos tuščių 
konteinerių nebūna. Suprantu tuos 
žmones, kurie yra pensininkai, 
kaimų gyventojai. Jie nesukaupia 
didelių šiukšlių kiekių, tačiau turi 
susimokėti už neišvežtus konteine-
rius. Tai nėra gerai. Galvoju, kad 
jaunoms šeimoms dėl dabartinės 
šiukšlių surinkimo tvarkos proble-
mų nekyla. Nepalaikyčiau siūlymo 
mokestį už šiukšles taikyti pagal 
gyvenamąjį plotą. Jeigu aš vienas 

gyvenu dideliame name, tai kodėl 
aš turėčiau mokėti daugiau? Tai, 
be abejo, būtų neteisinga. Daugiau 
reikėtų skirti dėmesio sodybų šei-
mininkams, iš kurių kai kurie net 
neturi šiukšlių konteinerių. Galbūt 
net reikėtų stebėti, kiek jie suvar-
toja elektros energijos, kad būtų 
galima daryti išvadas, kiek jie pa-
tys ar nuomininkai ten praleidžia 
laiko. Surinkus mokesčius iš jų, 
būtų galima kažkiek kompensuoti 
tiems, kurie yra pensinio amžiaus, 
gyvena vieni ir pilnų šiukšlių kon-
teinerių neprirenka.

Reikia klausti 
žmonių 
nuomonės

Vitas Mykolas ZAIKAUS-
KAS, Viešintų  bendruomenės 
pirmininkas:

- Ne šiukšlės dabar žmonėms gal-
voje. Kai lietingi orai, visi „ratavo-
ja“ derlių. Žmonėms būtų geriausia, 
kad visiškai už šiukšles nereikėtų 
mokėti. Čia ir taip viskas aišku. 
Žmonės yra pasipiktinę dėl to, kad 
rūšiuoja šiukšles, o po to atvažiuoja 
komunalininkų automobilis ir visos 
šiukšlės supilamos į bendrą katilą. 
Aiškina, kad  automobilyje yra dvi 
sekcijos. Aš netikrinau, bet čia jau 
toks biznio reikalas. Kokios yra 
numatytos normos, mes tiek šiukš-
lių nesurenkame – du pensininkai 
šeimoje, kaime gyvename, daug ką 
kompostuojame. Galėtų surengti 
kokį susirinkimą, pasiteirauti žmo-
nių, ką jie apie mokesčius už šiukš-
les mano.

-ANYKŠTA

Tėveliams. Tėvai, kurie augina 
moksleivį iki 12 metų Rugsėjo 1-ąją, 
Mokslo ir žinių dieną, turės ne mažiau 
kaip pusę darbo dienos laisvo nuo 
darbo laiko palydėti vaiką į mokyklą, 
pranešė Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. Lengvata yra nustatyta 
atsižvelgiant į normalią 8 valandų 
darbo dieną bei 40 valandų darbo 
savaitę, todėl darbuotojui priklauso 
ne mažiau kaip 4 valandos laisvo 
nuo darbo laiko pirmą mokslų metų 
dieną. Darbuotojas, pasinaudojęs šia 
garantija, atidirbti už tai neprivalo. Ši 
garantija taikytina tik tiems darbuoto-
jams, kurie neturi teisės į visą papil-
domą poilsio dieną per mėnesį, tai yra 
netaikytina darbuotojams, jau turin-
tiems teisę į vadinamąjį mamadienį 
ar tėvadienį - auginantiems du vaikus 
iki 12 metų ar auginantiems neįgalų 
vaiką iki 18 metų.

Derlius. Lietuvoje jau nupjauta 
beveik 60 proc. grūdinių augalų ir 80 
proc. rapsų pasėlių. Sumažėjus vidu-
tiniam derlingumui, prognozuojama, 
kad šiemet grūdinių augalų, įskaitant 
ankštines kultūras, derlius gali siekti 
5,8 mln. tonų. Pernai buvo 6,5 mln. 
tonų. Žemės ūkio ir maisto produktų 
rinkos informacinės sistemos duome-
nimis, rugpjūčio 26 d. Lietuvoje rap-
sų, lyginant su praėjusių metų tokiu 
pat laikotarpiu, nupjauta daugiau, o 
grūdinių augalų - gerokai mažiau.

Mirė. Savaitgalį, eidamas 73-uo-
sius metus, netikėtai mirė publicistas, 
politikas, poetas, fotografas ir leidėjas 
Algirdas Pilvelis. Nepriklausomybės 
metais jis atgaivino ir iki paskutinių 
gyvenimo dienų leido laikraštį „Lie-
tuvos aidas“, buvo jo vyriausiasis 
redaktorius. Lazdijų rajone gimęs ir 
Vilniaus universitete istoriko speci-
alybę įgijęs, A. Pilvelis bandė jėgas 
politikoje, 2004 ir 2009 metais buvo 
iškėlęs savo kandidatūrą Lietuvos 
Respublikos prezidento rinkimuose. 
2009 m. Reformų partijos suvažia-
vime buvo išrinktas partijos garbės 
pirmininku. A. Pilvelis yra išleidęs 
keletą knygų.

Vaistai. Sveikatos politikos stra-
tegai žada stengtis kompensuojamų 
vaistų kainas Lietuvoje priartinti prie 
tų, kurios yra Lenkijoje, ir užkirto 
kelią žymiai brangesniems vaistams 
nei galimi alternatyvūs pasirinkimai 
patekti į kompensuojamų vaistų kai-
nyną. Taip iš kainyno iškrito 38 vais-
tiniai preparatai. „Lenkija priklauso 
pigesnių valstybių grupei. (...) Mes 
nesame prie blogiausių valstybių, 
bet ir nesame prie geriausių kainos 
prieinamumo prasme. Mums yra 
kur tobulėti, bet nėra situacija, nors 
kartais taip pateikiama, beviltiška“, 
- sakė sveikatos apsaugos viceminis-
tras Valentinas Gavrilovas. Pasak vi-
ceministro, Lietuvoje vaistų kainos 
aukštesnės nei Lenkijoje, nes mūsų 
rinka maža.

Įspėjo. Vokietijos vicekancleris 
Zigmuras Gabrielis įspėjo, kad dėl 
Europos Sąjungos (ES) ateities gali 
kilti abejonių, jei su Jungtinės Kara-
lystės (JK) išstojimu iš Sąjungos bus 
susitvarkyta blogai. Z. Gabrielis, kan-
clerės Angelos Merkel pavaduotojas 
ir Vokietijos valdančiosios koalicijos 
ekonomikos ministras, per spaudos 
konferenciją sakė, kad JK nuspren-
dus išstoti iš ES, pasaulis šiuo metu 
Europą laiko nestabiliu žemynu. Pa-
likti Sąjungą JK nusprendė birželio 
23-iosios referendume. 
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Motyvuoja sąmoningumo
didinimu

Memorandumą inicijavo Sveikatos 
apsaugos ministerija. Teigiama, kad 
juo siekiama didinti žmonių sąmo-
ningumą, keisti alkoholio vartojimo 
įpročius ir sunkinti alkoholio priei-
namumą nepilnamečiams. Tai nėra 
įstatymas ir dokumento prašys tose 
prekybos vietose, kurios yra prisijun-
gusios prie Alkoholio prieinamumo 
mažinimo memorandumo. Pagal 
susitarimą, prie kurio prisijungė be-
veik visi didieji prekybos centrai ir jų 
asociacijos, pasirašiusieji nuo rugsėjo 
2- osios įsipareigoja iš kiekvieno al-
koholį perkančio asmens, nepriklau-
somai nuo amžiaus, reikalauti pateikti 
amžių liudijantį dokumentą. Kitais 
žodžiais, net jei pardavėja norės par-
duoti alkoholį sutuoktiniui, ji privalės 
paprašyti iš jo dokumento. 

„LPĮA (Lietuvos prekybos įmonių 
asociacija) kviečia visus būti atsa-
kingais ir prisidėti prie visuomenei 
jautrios problemos sprendimo. Preky-
bininkai ragina atsakomybę prisiimti 
ir jungtis prie iniciatyvos barus, nakti-
nius klubus, kitas pramogų bei viešojo 
maitinimo įstaigas, kuriose parduoda-
mas alkoholis“, - skelbiama pranešime 
spaudai, apie memorandumą.  

 
Dokumentą rodyti kvies

Anykščių rajono vartotojų koo-
peratyvo, kuris Anykščių rajone turi 
27 parduotuves, o maisto prekėmis 
ir alkoholiu prekiaujančių parduotu-
vių skaičius siekia 22, vadovė Rita 
Kripaitienė „Anykštai“ sakė, jog jie 
dalyvauja susitarime.

„Tai nėra Vyriausybės nutarimas 
ar įstatymas, labiau tiktų pavadinti 
socialine akcija. Mes tikrai kviesim 
rodyti dokumentą ir visos pardavėjos 
bus griežtai informuotos, kad visos 
turėtų kviesti, prašyti parodyti doku-
mentą. Bet apie kokį nors išvarymą iš 
parduotuvės, jei žmogus neturi doku-

Alkoholio pardavimo tvarka 
keisis. Bus karšta...

mento, bent jau iš pradžių, kol žmo-
nės pripras, net negali būti kalbos“, - 
apie alkoholio pirkėjams gresiančias 
naujoves kalbėjo vadovė.

R. Kripaitienė „Anykštai“ kalbėjo, 
jog šia naujove siekiama moralinių 
tikslų, todėl geriausiai tinka vartoti 
formuluotę „kviesime rodyti“: „Per 
laiką žmonės galbūt pripras, o galbūt, 
kaip tik labai piktinsis. Nuspėti labai 
sudėtinga, bet greičiausiai kils pasi-
piktinimo banga“, - jog pirkėjai pa-
sipiktins dokumento prašymu ir nuo 
to gali nukentėti verslas, nuogąstavo 
kooperatyvo vadovė, - Mes tikrai ne-
sam už tai, kad apyvartas daryti vien 
tik alkoholio sąskaita, jokiu būdu ne. 
Mano, kaip įmonės vadovės, tokia 
nuostata. Galbūt, siekiant memoran-
dumo tikslų, neturintiems dokumen-
to reikėtų griežtai neparduoti, bet 
suprantu, kad tai nėra įstatymas, tai 
akcija, tai žmonių pratinimas, dėme-
sio atkreipimas, todėl bent jau pra-
džioje turim žiūrėti lanksčiai“.

Tiesa, nors kooperatyvo parduo-
tuvės dalyvaus memorandume, ta-
čiau vadovė neslepia, jog mano, kad 
pardavėjos sulauks pasipiktinimo 
bangos, juo labiau, jog prieš kažkiek 
metų protestuojantys prekybininkai 
iš kiekvieno alkoholio pirkėjo reika-
lavo dokumento, todėl patirtį, kaip 
reagavo žmonės, jau turi: „Taip, buvo 
masinis pasipiktinimas. Manau, kad 
bus lygiai tokia pati reakcija“, - atvi-
ravo R.Kripaitienė.

Skamba absurdiškai

„Pareikalaus dokumento ir žmoge-
lis turės eiti per miestelį jo atsinešti. 
Šiek tiek juokinga, bet sutinku, jog 
įsigijimą apsunkins“, - paklaustas, ką 
mano apie tvarką prašyti dokumento 
iš alkoholio pirkėjų, kalbėjo Kurklių 
seniūnas Algimantas Jurkus. 

„Ir dabar, jei įtaria, kad nepilna-
metis, pardavėjos turi dokumento 
pareikalauti. O jei kiekvienam, net 
suaugusiam reikės pateikti, kas taip 
galėjo sugalvoti? Jei pardavėja mato, 

kad žmogelis pilnametis, pagyvenęs, 
bet vis tiek turi pateikti dokumen-
tą... Nereikia išsityčioti. Bus visokių 
žmonių, vienas nusišypsos, o kitas 
supyks. Iki tokio absurdo neprisigy-
venkim, kad kokiai aštuoniasdešim-
tmetei močiutei, atėjusiai nusipirkti 
šampano ar vyno butelio, reikės eiti 
atsinešti dokumentą. Miestelyje, kur 
visus pardavėja pažįsta, kur kiekvie-
ną dieną žmogus ateina apsipirkti, ar 
iš jo reikia reikalauti dokumento? Ar 
to reikia? Ir taip prikuriame įstatymų, 
kurie tampa nebevykdomi, o čia kaž-
kokie memorandumai, reikalavimai 
kiekvienam rodyti dokumentą – man 
šiek tiek juokinga. Manau, tai berei-
kalingas žmonių piktinimas, jie kels 
klausimą, kodėl jam, suaugusiam 
žmogui, kuris turi teises laisvai dis-
ponuoti laisvėmis, pinigais, jam rei-
kės dokumento, kad pagrįsti amžių? 
Ką jis turi pagrįsti? Kad jis, senukas, 
yra pilnametis, kad yra Lietuvos pi-
lietis?“, - skeptiškos nuomonės nu-
matoma tvarka neslėpė A.Jurkus. 

„Manau, kad ir pardavėjos bus 
priverstos nusižengti šiam memoran-
dumui. Viskas valstybėje turėtų būti 
pagrįsta įstatymais, o ne taip, kad su-
sigalvojome savas idėjas, savus me-
morandumus ir taip gyvename. Man 
atrodo, kad tai populizmas. Jį reikėtų 
kuo skubiau atšaukti, kad nepykdy-
ti žmonių. Ar nebus taip, kad tada 
žmogus galės kreiptis į teismą, jog 
pardavėja jam nepardavė alkoholio“, 
- svarstė seniūnas.

A.Jurkus reikalavime įžvelgė 
papildomų rizikų: „Turės močiu-
tė trauktis iš stalčiaus dokumentą, 
neduok Dieve, jį pames kur nors 
eidama, kas nors suras, pasinaudos, 
pasirašys kokią sutartį. Juk žinot, 
kaip būna. Manau, kad visas dėme-
sys turėtų būti nukreiptas ne į suau-
gusį, kuris turi teisę vartoti alkoholį, 
bet į nepilnametį ir netoleruoti jokio 
alkoholio nepilnamečiams. Būna, 
kad su pardavėja suderina tėvai, kad 
alkoholį ar tabaką iš parduotuvės at-
neš vaikai. Manau, kad tai turėtų būti 
netoleruojama. Jokiem pažįstamiem 
ar nepažįstamiem, jei nepilnametis, 
kategoriškai negalima parduoti jokio 
jokio alkoholio ar cigarečių“, - į šiek 
tiek kitą problemą dėmesį atkreipė 
seniūnas, - Taip, kenčia pardavė-
jos, nes jei neparduos, gali ateiti ir 
jas iškolioti, kad ką, tu nežinai, jog 
čia man, neparduosi, tai eisiu į kitą 
parduotuvę. Tai yra problema, nes 
kažkada nešiojantis vaikas gali su-
sigundyti paragauti“, - apie realijas, 
kurias mato kasdienybėje, kalbėjo 
seniūnas. 

Efektas gali būti atvirkštinis

„Kokių tikslų siekiama? Turbūt 
per visą valstybės istoriją tokių da-

lykų, kad suaugęs būtų prilyginamas 
nepilnamečiui, nebuvo. Manau, kad 
įsigijimą apsunkins, bet problemos 
nesumažins, nebent atsitiktinis žmo-
gus baigiantis parduotuvės darbo va-
landoms ateis nusipirkti ir nebespės 
atsinešti dokumento. Bet tada jis ateis 
rytoj. Klausimas ar tokia tvarka dar 
nepaskatins alkoholio įsigyti daugiau, 
kad nepritrūktų ir alkoholio vartojimo 
problema dar labiau nepadidės?“, - 
apie galimą atvirkštinį efektą svarstė 
A.Jurkus. 

„Yra kategorija žmonių, kuri do-
kumento su savimi nesinešioja, bet 
sakys kam man kiekvieną kartą neš-
tis pasą, nusiperku šiandien už visą 
mėnesinę pašalpą ir man nereikės ne-
šiotis paso. Bet jis juk tą alkoholį su-
vartos per kelias dienas. Įžiūriu ir tokį 
variantą“, - nuogąstavo seniūnas.

Beje, panašią mintį „Anykštai“ 
sakė ir Anykščių rajono vartotojų 
kooperatyvo vadovė R.Kripaitienė: 
„Jei norės, ieškos ir gaus. Puikiai pri-
simenu, kaip alkoholį pardavinėjom 
už talonus, Taikos gatvėje turėjome 
parduotuvėlę ir 
tik ten buvo ga-
lima nusipirkti 
alkoholio. Galiu 
patvirtinti, kad 
žmonėms tiek, 
kiek pirko alko-
holio, nereikėjo, 
bet kadangi turė-
jo talonus, tai gi 
reikėjo pirkti“, 
- kad ribojimai 
kartais sukelia neprognozuotus efek-
tus, kalbėjo vadovė.

Tai – idiotizmas

Bene labiausiai šalies mastu, dėl 
1995 metais jo vadovaujamos darbo 
grupės paruošto ir Seimo priimto Lie-
tuvos Respublikos alkoholio kontrolės 
įstatymo, žinomas gydytojas Leonas 
Alesionka, „Anykštos“ paklaustas, 
kaip vertina, kad nuo rugsėjo alkoholį 
bus galima įsigyti tik pateikus do-
kumentą žodžių „į vatą nevyniojo“: 
„Kaip Alkoholio kontrolės įstatymo 
autorius galiu pasakyti, kad prekybos 
alkoholiu laiko ribojimas yra pasau-
linė patirtis, ji pasiteisinusi, o šitokio 
idiotizmo (dokumento pateikimo, 
- red. pastaba) niekas iš mano darbo 
grupės, nei aš pats, nebūtume siūlę. 
Aš demonstratyviai nerodysiu savo 
dokumento. Žinoma, pardavėjos dėl 
to nekaltos, bet nerodysiu. Nemanau, 
kad aš taip jaunai atrodau, kad man 
norint nusipirkti, pavyzdžiui, butelį 
alaus, dar turėčiau rodyti dokumentą. 
Tai visiškas idiotizmas, visiška ne-
sąmonė. Reikalauti iš tų, kurie kelia 
klausimą, ar jie pilnamečiai, supran-
tu“, - piktinosi L.Alesionka.

„Aš stebiuosi, kaip Sveikatos ap-
saugos ministras, tokio rango asmuo, 
galėjo pasirašyti po tokiu niekalu. 
Man atrodo, kad Lietuvos Sveikatos 
apsaugos ministro postas pasidarė 
kaip atsarginis krėslas tiems, kurie 
nori nors keliems mėnesiams pasėdė-
ti ministro kėdėje ir įsirašyti biogra-
fijoje, kad buvo ministru. Kai kurie 

žmonės jokio supratimo apie medi-
ciną neturi, jie nepajėgūs priiminėti 
sprendimų. Jie net vadybininkai šioje 
srityje prasti. Tai gi čia partija savo 
lyderiukams duoda po šiltą kėdutę“, - 
stebėjosi ir piktinosi padėtimi Sveika-
tos apsaugos ministerijoje gydytojas. 

„Ne aš vienas buvau Alkoholio 
kontrolės įstatymo autoriumi, bet 
ruošiant jį analizavau vos ne viso pa-
saulio padėtį šiuo klausimu, gal nena-
grinėjau tik kokios Afrikos ar Azijos 
patirties ir alkoholio kontrolės politi-
kos. Nei Skandinavijos, nei Jungtinių 
Amerikos Valstijų, nei Europos patir-
tyje tokių kvailų dalykų nėra. Visose 
šalyse tam tikromis priemonėmis 
vykdomas prieinamumo ribojimas. 
Kai kur alkoholiu prekiauja specia-
lios parduotuvytės miesto pakraštyje, 
yra kitų niuansų, kuriais bandoma ri-
boti prieinamumą, bet ne taip kvailai. 
Svarbu, kad alkoholio nenusipirktų 
nepilnametis, o suaugęs žmogus turi 
teisę. Pavyzdžiui, Švedijoje ir Suo-
mijoje buvo tragiška padėtis dėl pra-
sigėrimo, jie ėmė įvesti apribojimus 

kiekiui, kainų po-
litiką, bet aukštos 
kainos iš karto 
sukelia kontra-
bandos proble-
mą, pavyzdžiui, 
cigarečių akcizai 
dideli, o kas daro-
si su kontrabanda 
iš Baltarusijos, 
Kaliningrado sri-
ties? Iki tobulu-

mo sugalvota, kaip prakišti šią prekę, 
nes ji paklausi. Alkoholio kontrolės 
įstatymu nebuvo numatyta tik kova 
su vartojimu, buvo sutvarkyta akcizų 
politika, banderolių klijavimas, kad 
sukontroliuoti, jog iš garažų neitų 
visoks „brudas“. Iš Lenkijos vežda-
vo visokius spiritus, rojalius ar ras-
putinus, reikėjo tai sutvarkyti. Tada, 
pamenu, ėjau pas premjerą Adolfą 
Šleževičių ir sakiau, žiūrėkit, mes juk 
su akcizais savo gamyklas žlugdom. 
Įstatymas apėmė daug aspektų. Mane 
dėl to įstatymo visi labai puolė“, - pri-
siminimus apie Alkoholio kontrolės 
įstatymo priėmimo aplinkybes pasa-
kojo pagrindinis įstatymo autorius.

„Visi apribojimai veikia tik tada, 
jei valstybė pajėgi sulaikyti kon-
trabandą, sukontroliuoti nelegalius 
„taškus“, „bobutes“ ir taip toliau. Jei 
valstybė šito padaryti nepajėgi, tai bet 
kokie geranoriški ribojimai duos tik 
nusikalstamumo ir kontrabandos di-
dėjimą, daugės viso to „brudo“, nuo 
kurio žmonės apsinuodija. Ne veltui 
jį „kaukoliniu“ pavadino“, - apie kon-
trolės būtinybę kalbėjo L.Alesionka.

„Sutinku, kad reikia skatinti at-
sakingą vartojimą, bet šis procesas 
negali būti priverstinis. Niekas ne-
turi teisės perkant alkoholį, jei neke-
liu klausimų, jog esu pilnametis, iš 
manęs reikalauti paso, o nepateikus 
neparduoti. Tai jau žmogaus teisių 
pažeidimas, jei aš suaugęs žmogus. 
Nuo to laiko, kai pradedu balsuoti, aš 
jau prisiimu atsakomybę už valstybę, 
o alkoholio pirkti neturiu teisės?“, - 
piktinosi pašnekovas. 

AVINAS. Būsite nusiteikę gana 
smagiai. Seksis vilioti priešingą lytį, 
bendrauti su augančia karta. Neblogai 
seksis visa, kas susiję su reklama, pe-
dagogika, kūrybine veikla.

JAUTIS. Nenusivilsite, jei savo 
energiją eikvosite šeimos, namų, vai-
kų labui. Galite puikiai apsitvarkyti, 
užbaigti tai, kas jau ėmė slėgti. Pra-
vartu pagalvoti apie sveiką gyvense-
ną, organizmo išvalymą.

DVYNIAI. Lengvai seksis įprasti 
darbai bei kontaktai, sėkmingai pa-

sinaudosite kitų suteikta informacija. 
Pravartu užbaigti užsitęsusias dery-
bas, pasitarimus. Galbūt sulauksite 
svečių ar pakvietimo pasisvečiuoti, 
vykti į ekskursiją ar pan.

VĖŽYS. Galimos neplanuotos 
išlaidos arba padėsite apsipirkti, su-
mokėti mokesčius kam nors iš artimų 
žmonių. Galbūt skirsite laiko ir lėšų 
grožio profilaktikai, sveikatai.

LIŪTAS. Nuotaika bus nepastovi, 
priklausysite nuo kitų žmonių spin-
duliuojamų energijų bei jausmų. Yra 
tikimybė, kad padaugės romantiško 
polėkio, iškalbos, noro sakyti kom-

plimentus, intriguoti.
MERGELĖ. Gana malonus ir ra-

mus laikas, ypač jei laiku užbaigėte 
planuotus darbus. Tuomet ramia są-
žine galite patinginiauti, pasimėgauti 
tuo, kas jums teikia džiaugsmo, kom-
forto. 

SVARSTYKLĖS. Tikriausiai ne-
mažai galvosite apie pramogas, žmo-
nes, kuriuos norite susitikti. Galite 
gauti viliojamų pasiūlymų, dėl kurių 
pulsite keisti nelabai įdomius planus. 
Kitų įtaka, paskatinimai jums bus 
ypač svarbūs. 

SKORPIONAS. Bus nesunku pri-

imti subrandintus sprendimus. Tiktų 
aiškintis juridinius ir dalykinius klau-
simus. Tačiau nepatartina skubotai 
startuoti su naujovėmis, neapgalvoto-
mis reformomis.

ŠAULYS. Būsite veiklūs, energin-
gi. Padaugės kontaktų su švietimo 
srities darbuotojais arba temos suk-
sis apie mokslo klausimus, studijas, 
interviu, publikacijas. Iš simpatiško 
asmens galite sulaukti malonaus dė-
mesio.

OŽIARAGIS. Jus domins įvairios 
nuolaidos prekėms ir paslaugoms, 
lizingas, draudimas. Tikriausiai suge-

bėsite susitvarkyti aktualų finansinį, 
turtinį reikalą. Tačiau kažkokia pra-
moga gali nemažai kainuoti.

VANDENIS. Su kaupu bus emoci-
jų. Ir ne tik gerų. Palanku megzti pa-
žintis, aiškintis nesusipratimus. Jeigu 
turite teisinių klausimų, ieškote tarpi-
ninkų, pravartu konsultuotis. 

ŽUVYS. Be didelių pastangų turė-
tų pavykti užbaigti anksčiau pradėtą 
darbelį, derybas. Galbūt sužinosite, 
kad esate priimti į darbą arba gausi-
te sveikatos tyrimų rezultatus. Jūsų 
jausmus, aistras stimuliuos neabejin-
gai nusiteikęs asmuo.

Kurklių seniūnas Algimantas 
Jurkus baiminasi, kad naujoji 
tvarka gali suveikti atvirkščiai 
nei planuojama ir tik padidin-
ti piktnaudžiavimo alkoholiu 
visuomenėje problemą.

Alkoholio kontrolės įstatymo 
pagrindinis autorius Leonas 
Alesionka teigia, kad doku-
mento nerodys demonstraty-
viai.

...„Man atrodo, kad Lietu-
vos Sveikatos apsaugos mi-
nistro postas pasidarė kaip 
atsarginis krėslas tiems, kurie 
nori nors keliems mėnesiams 
pasėdėti ministro kėdėje ir įsi-
rašyti biografijoje, kad buvo 
ministru“...
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tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite 

paskambinę į 
„Anykštą“ 

(8-381)  5-82-46,  

Apie baudžiavą ir kitas 
įdomybes

Sako, kad to Medginių palivarko 
valstiečius, viso labo 78 sielas, pats 
kardinolas Jurgis Radvila užrašė 
Svėdasų parapijai, kunigų vergais 
paskyrė būti, klausyti, nuolankiai ir 
kantriai dirbti, savo ponus mylėti ir 
mažu tenkintis. Po baudžiavos pa-
naikinimo, tarsi ir dvasininkams rei-
kalaujant valsčiaus centras įsikūrė ne 
Svėdasuose, bet Kunigiškiuose. Vadi-
nosi jis Alotų valsčiumi, o jo raštinė 
kaimo centre buvo gausiai lankoma 
įvairių reikalų nestokojančių valstie-
čių. Čia pat buvo ir smuklė, kurioje 
užstrigusius reikalų vežimo ratus 
patepdavo svaigiu gėrimu ir viskas 
sklandžiai baigdavosi. Čia pat buvo 
ir mokykla – „narodnoja škola“ , kur 
ir prasidėdavo visų garsiųjų kraštiečių 
pirmieji mokslai. Tarpukariu veikė 
pradžios mokykla, kurioje jaunieji 
ypač domėjosi ūkio reikalais - gyvai 
veikė Jaunųjų ūkininkų ratelis. Vyres-
nieji, mokytojo vadovaujami, būrėsi 
į „Jaunosios Lietuvos“ - tautiškojo 
jaunimo organizacijos gretas. Buvo 

Primiršo savojo kaimo įžymybę
Žinoma, kad tą kaimą kadaise vadino Medginais ir buvęs čia 

Svėdasų klebonijai priklausęs palivarkas, su keliomis šeimomis 
baudžiauninkų, kuriuos panaudoti, išnaudoti, vergais laikyti net 
dvasininkams buvo suprantamas ir jokių abejonių nekeliantis 
dalykas. Vėliau, jau po baudžiavos panaikinimo susiformavu-
siam kaimui davė Kunigiškių vardą.

Jame 1923 m. buvo 40 sodybų su 219 gyventojų. Dabar suma-
žėjęs, bet vis dėlto tvarkingas ir gyvas sodžius savo žmonėmis, o, 
matyt, labiausiai – lietuvių akvarelės pradininku Kajetonu Sklė-
riumi, prieš 140 metų čia gimusiu.

Pasak Svėdasų seniūnijos seniūno pavaduotojo Rolando Pa-
jarsko, kaime nėra apleistų sodybų, gyvenamąją vietą deklaruo-
ja 86 gyventojai. 

čia ir slapčia bolševikuojančių - gal 
visa kuopelė veikdavo - kokios ko-
munistinės šventės proga vis Pakalni-
nėj aukštame medyje raudoną vėliavą 
iškeldavo.

Kolchozmetyje buvo sumanyta čia, 
senojoje mokykloje, įkurti krašto re-
voliucinio judėjimo muziejų, menką 
kertelę tepaskyrus Vaižgantui. Persta-
tė didžiulį pastatą iš naujo - visokių 
partijos vadų biustų privežė, kitokio 
gėrio savosios istorijos, žinomas „po-
litrukas“, taip vadinamas pirmininko 
pavaduotojas kultūriniam - masiniam 
darbui uoliai šitais reikalais rūpinosi. 
Tačiau laikai pasikeitė ir teko kryptį 
keisti. Vaižgantas, mokykla senoji, 
kraštiečiai garsieji, daiktai mokykliniai 
ir nuostabieji sodžiaus buities erdves 
užpildė. Kasmet vasarą čia vyksta svė-
dasinių ir tolimesnių vietelių talentų 
– „deimančiukų“ šventė. Kas ką geba 
gražaus padaryti, sava patirtimi pa-
sidalinti, dar ir pakalbėti, padainuoti, 
pagroti čia susirenka.

Kajetono takais

Senasis kaimas, senmedžių gausa, 

neįtikėtinai daug ąžuolų, kai kur jie 
net po kelis suaugę džiugina. Senų 
trobų dar yra. Senoliai teigia, kad čia, 
kur dabar Meginis gyvena, ir buvusi 
kadaise Ciprijono Sklėriaus sodyba. 
Šviesus žmogus buvęs, darbininkas 
ir giesmininkas bei maršalka bažny-
čioje. O šeimoje net 12 vaikų, kaip 
tų apaštalų. Dar prisidėjus seneliams, 
dėdėms kaskart beveik dvi dešimtys 
prie stalo pasistiprinti susėsdavo. 
Kiek blynų prikepti, ar kitokio gėrio 
paruošti reikėjo motinėlei...

Beveik pamiršo Kunigiškiuose 
savąjį žmogų, garsenybę tikriausią. 
Kuomet šiemetinės meno bei krašto-
tyros stovyklos, skirtos K. Sklėriaus 
140 - ioms gimimo metinėms jau-
nuoliai vykdydami tyrimą gyventojus 
klausinėjo, buvo tokių, kurie prisipa-
žino visai apie tokį negirdėję, kiti gi 
tik žodžiu „girdėjau“ tą žmogų galėjo 
apibūdinti. Tik vienas kitas prabilo 
kaip apie dailininką... Negirdėjo, kad 
jis iki šiol nepralenktas, nepaprastai 
produktyvus akvarelės meistras, ne-
girdėjo apie jo mokslus Petrapilyje, 
apie universalius menininkus ruo-
šusią Štiglico mokyklą, kurioje dar 
besimokydamas K. Sklėrius sukūrė 
skulptūrą Kirovo tiltui per Nevą, 
restauravo Vilniaus Petro ir Povilo 
bažnyčios skulptūras. Metai praleisti 
Varoneže, Liepojoj, po to jau Kaune 
- piešiant, meno mokyklą kuriant ir 
ją administruojant. 1932 m. užgeso 
vos 55 – ių būdamas. Tiek tebuvo to 
gyvenimo, pačiame gerume jo gija 
nutrūko. „Pats tikriausias svajotojas, 
grynuolis aukštaitis ir spalvinykas...“ 
- taip gražiai apie savo bičiulį rašė tas 
pats Vaižgantas. 

Kapinės jau vėliau partizanų at-
mintimi buvo paženklintos, monu-
mento ūksmėje ilsisi Alberto Naku-
čio - Viesulo vyrai, tą baisųjį 1949 
- ųjų rudenį Savičiūnų miške žuvę. 
Vėjas tuščiame bokšte, bokšte su iš-
plėšta širdimi - piktadariai pagrobė 
varpą. Senoji mokykla išsaugojusi 
daug dvasinio turto. Pamenu, kaip 
tą žvarbią 1991 m. rudens dieną 
buvo susirinkę didžiulės minios 
atgimstančia tėvyne tikinčių ir pasi-
tikinčių. Kalbos, giesmės, pagarbos 
salvės, pasididžiavimas ir šviesa 
monumentą suprojektavusio kraš-
tiečio architekto Broniaus Kazlaus-
ko veide. 

Beje, Svėdasų bibliotekos meno 
galerijoje veikia birželio mėnesį vy-
kusios, dailininkui K. Sklėriui skirtos 
kūrybinės stovyklos, piešinių paroda.

Nuostabioji Zofija

Sofijai Grižienei jau greit devy-
niasdešimt. Ji palaidojo du sūnus, jos 
anūkė palaužta nelengvo gyvenimo 
ir jautrumą prigimtinį lydinčios de-
presijos pernai iššoko iš devintojo 
aukšto balkono. „Aš turėjau pirmiau 
mirti, bet ką gi padarysi, kad kitaip 
išėjo...“ - atrodytų visai ramiai su die-
viško nuolankumo gaida ištaria seno-
lė. Iš Rimdžių čia atitekėjusi, meilės 
paliesta buvo visiškai jaunutė. Tėvai 
draudė už kaimynų sūnaus tekėti, 
būtų gal pasprukę prieš jų valią, bet 
aną paėmė į kariuomenę. „Kaip gi 
jo besulauksiu...“ - vėl visai papras-
tai pratarė. Mat dar vienas vyrukas 
karštai karštai įsimylėjo, amžiną lai-
mę žadėjo... Tai ir ištekėjo. Pirmasis 
sugrįžęs vaikščiojo kaip nesavas, ir 
verkė, ir keikėsi, kol nurimo...

Greitai tas gyvenimas praėjęs. Da-
bar viena savo namuose. Dukra daž-
nai atvažiuojanti...

Zofijos darbštumu stebisi visas 
kaimas. Žolelė neturi jokių šansų iš-
gyventi. Nesėdinti be darbo - diena 
po dienos einanti į daržus, bulvieną 
ir vos pamačiusi žolelę nudaigojanti. 
Kuomet atvažiuoja rudenį ūkininkas 
su traktoriumi bulvių praarti - nukra-
tyti, tai vos ne stebuklą pamato - nei 
vienos žolelės, nei kokio kito paša-
linio žolyno. Mat bulvienojus senoji 
peiliu nupjauna ir švariai švariai su-
doroja.

Vlada ir tamsiaodis kaimynas.

„Žydo bernas“ - kiek piktoku 
balsu apie savo vyrą ištaria Valė 

Baltuškienė. Taip kolchozmetį pri-
simena, taip rūgoja tuos jaunystės 
metus, kada daugybė darbų namuo-
se ant jos vienos pečių gulė, mat jos 
vyras, pirmininko Aleksandro Sla-
vensko vairuotojas, dažnai iki tam-
sios naktelės, iki vidurnakčių namo 
nesugrįždavo - nuolankiai savo 
viršininką kur palieptas vežiojo. Ji 
pati nuo Milokiškio. Prisiminė bi-
čiulystes su pokario partizanais, se-
sers areštą, vargus lageriuose, apie 
tą lapkričio dieną, kuomet išduoti ir 
rusų kareivių apsupti žuvo Alberto 
Nokučio - Viesulo būrio vyrai. Ko-
lchozas daug jėgų atėmė, štai dabar 
susuktais, nuolat skaudančiais są-
nariais vos paeinanti dviem lazdom 
pasiremdama. Visa paguoda atėjusi 
vasara, dažnai lankantys vaikai. 
Naujienos? Kokios gi naujienos 
- va tamsiaodis kaimynystėje apsi-
gyveno - keistai elgiasi, kad tik ko 
nepadarytų... Sunerimusi senolė.

Tikriausias, gryniausias juodao-
dis, tegul ir JAV gimęs Džeremis, 
kuris nemėgsta dėmesio sulaukti, 
nemėgsta, jei kas užeina ir ilgėliau 
užsibūna, jam reikia uždarumo, 
būvio savoje erdvėje... Jo nedidu-
kė lietuviškai kalbanti, iš Visagino 
rusų kilusi žmona įsitikinusi, kad 
tautybės - tai nereikalingas prama-
nas... Taip, galvoja Kunigiškiuose 
nuolatos gyventi, galvoja auginti 
ypatingas kultūras, iš jų šį tą nau-
dingo ir reto gaminti - šitaip ir vers-
tis. Dviejų metų tamsiabruviukė, 
garbanota mergaitė laksto po kie-
mą, o motina apie Svėdasų gimna-
ziją teiraujasi - juk ji mokytis savo 
atžalėlę ten leisianti...

-ANYKŠTA 

Kelininkai paženklino kelią 
Anykščiai – Rokiškis, kertantį 
Piestupio upelį. Tačiau tas pats 
upelis kerta ir kelią iš Anykš-

čių į Niūronis. Šioje vietoje 
upeliūkštis vingiuotas, stačiais 
krantais ir labai išvaizdus. Šiuo 
keliu į Niūronis pravažiuoja 

tūkstančiai Anykščių krašto 
svečių. Jiems tikrai būtų smagu 
žinoti, kad pravažiuoja lietuvių 
literatūros klasiko, Niūronyse 

gimusio Jono Biliūno aprašytąjį 
Piestupį. 

Gendvilė RUBOKAITĖ

Piestupį reikėtų pažymėti ir kelyje į Niūronis

Senosios Kunigiškių „ūlyčios“ idilė...
Raimondo GUOBIO nuotr. 

Senolė Zofija Grižienė – „nužudanti“ kiekvieną piktžolę ir nie-
kad nesėdinti be darbo...

Aristokratiškoji Eleonora Baltuskiene bei ją aplankiusios K. Sklė-
riaus jubiliejaus meno stovyklos dalyvės Kotryna ir Aušrelė. 

Beveik užmirštas gimtinėje, 
pasaulinio lygio dailininkas, 
nepralenkiamas lietuviško-
sios akvarelės meistras Kaje-
tonas Sklėrius. 
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25 31 43 55 42 44 07 14 67 58 41 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0098000 2000 Eur 0306557 3000 Eur 0353200 500 Eur 0257636 Automobilis 

“Toyota Rav4” 041*534 Dviratis “Minerva” 006*157 Hamakas “Tonga” 028*359 
Išmanusis telefonas “LG” 0274331 Kelialapis į Kiprą 0242501 Kelialapis į Kretą 
0146807 Kelialapis į Maljorką 015*954 Kepsninė “Mustang” 03**963 Lagaminas 
“Comfort” 021*271 LED televizorius “Philips” 0463083 Motoroleris “Mosca Fava” 
0223737 Motoroleris “Mosca Fava” 000*074 Pakvietimas į TV studiją 020*946 
Pakvietimas į TV studiją 005*889 Pakvietimas į TV studiją 041*948 Pakvietimas 
į TV studiją 0308229 Porinis kelialapis į Palangą 0314536 Porinis kelialapis į 
Palangą 0345966 Porinis kelialapis į Palangą 0052507 Porinis kelialapis į Palangą 
0392339 Porinis kelialapis į Palangą  0111377 Pretendentas į butą 022*562 
Trintuvas “Bosch”

Apie 
dokumentus

gimė

 pro memoria 
Socialinės įmonės statuso sie-

kianti medienos apdirbimo įmo-
nė ieško staliaus staklininko su 
patirtimi darbui Anykščiuose. 
Pirmenybė teikiama dalinį dar-
bingumą (neįgalumą) turintiems 
kandidatams. 

Tel. (8-683) 06558.
  
Burbiškio agroserviso koope-

ratyvas plečia veiklą ir ieško me-
chanizatorių  bei gyvulininkystės 
darbuotojų.

Tel. (8-682) 97420.

Milė ŠIMKUTĖ, gimusi 08 18
Domas ŠANTARAS, gimęs 08 07

Kavarsko seniūnijoje
Laimutė Angelė KAUNIETIENĖ, gimusi 1935 m., mirė 08 22
Palmira VILČIAUSKIENĖ, gimusi 1945 m., mirė 08 24

Svėdasų seniūnijoje
Antanas Algimantas MATULEVIČIUS, gimęs 1935 m., mirė 08 24
Bronislava ČEPUKONIENĖ, gimusi 1922 m., mirė 08 24
Raimonda GINDRĖNIENĖ, gimusi 1958 m., mirė 08 19

Traupio seniūnijoje
Vigilijus ROVAS, gimęs 1955 m., mirė 08 26

Leonas ALESIONKA

Rašytiniuose šaltiniuose Kavars-
kas minimas 1538 m. kaip miestelis, 
kuriame jau yra bažnyčia, o 1551 
m. Kavarskas vadinamas miestu. 
Dabartinio Kavarsko vietoje XV a. 
buvo Mažųjų Pienionių dvaras. XV 
a. pabaigoje Lietuvos didysis kuni-
gaikštis Aleksandras Mažųjų Pienio-
nių dvarą perleido Stanislovui Ko-
varskiui, karaliaus iždininkui. Šiam 
mirus ir nepalikus įpėdinių, dvaras 
atiteko jo broliui Andriui Kovars-
kiui, Vilniaus katedros kanauninkui. 
Kam apie tai rašau? Kad pratęsčiau 
miestuko, kuris ir mano gyvenime 
yra palikęs tam tikras įbrėžas, isto-
riją. Kavarskas – tai tas miestelis, 
kurio mokykloje pirmą kartą gyve-
nime į sceną išėjau aš, gal ketvir-
tokas berniukas, Kavarsko rajono 
Kurklių vidurinės mokyklos moki-
nukas ir dalyvavau rajoniniame dai-
liojo skaitymo konkurse. Pamenu, 
kad be galo jaudinausi, tačiau, kaip 
sakė mokytoja, gerai perskaičiau 
tą savo eilėraštį. O salė kad plojo! 
Nors laureatu netapau, visam gyve-
nimui išliko šitas prisiminimas... O 
po to mokytoja mane nusivedė net į 
Kavarsko restoraną, kuriame aš, už 
mamos duotus penkis rublius pirmą 
kartą gyvenime suvalgiau gražios 
ponios su balta krakmolyta prikyšte 
ir karūna atneštą šnicelį ir dar pa-
kako pinigėlių ledams nusipirkti. O 
tuos ledus gamino kitoje gatvės pu-
sėje esanti Kavarsko pieninė ir vie-
toje parduodavo. O jau skanumėlis! 
Ach, koks laimingas berniukas aš 
buvau! Dabar ledų Kavarske niekas 
nebegamina, tame pastate gyvena 
žmonės, o vienas iš anuomet restora-
no sienas puošusių didelių paveiks-
lų, stalininių laikų kopijų ant drobės, 
„auksiniuose“ rėmuose kabo mano 
namuose. Kaip viskas gyvenime 
kartais susipina, kaip susišaukia! 

Kavarsko pavadinimas man visa-
da be galo primena Mielagėnų žydų 
Kovarskių šeimą. Tai jų dukrą ka-
daise bandė gelbėti mano seneliai ir 
mano tėvas nuo vokiečių fašistų, nuo 
vietinių baltaraiščių banditų. Rašiau 
„Anykštoje“ apie tai.Visada pagal-
vodavau gal jie buvo giminės tiems 
Kovarskiams, kurių vardu miestelis 
pavadintas? Nebepaklausi... Mies-

Kavarskas miestelis mažas…
telis, kurio didžiąją dalį gyventojų 
sudarė žydai: iki 1941 m. vasaros 
Kavarske gyveno net 60 proc. žydų. 
Išžudyti, išnaikinti... 

Kai pagalvoji... kiek kartų per 
Kavarską driekėsi mano kelias į 
Vilnių! Juk šešerius metus studija-
vau Vilniaus universiteto Medicinos 
fakultete. Kiek kartų per Kavarską į 
Ukmergę, kur pradėjau dirbti gydyto-
ju ir dirbau iki motinos mirties, mane 
vežė žiemą į kalną link bažnyčios vos 
vos užropojantys autobusai. Dabar 
net keista prisiminti, kaip į tą kalną 
apledėjusiu asfaltu tik iš kelinto kar-
to užriedėdavo mano, jau gydytojo, 
vienuoliktas žiguliukas. Ketveri me-
tai Seime, treji Valstybinėje ligonių 
kasoje. Vis pirmyn – atgal per Ka-
varską. Juk mano tėvų statyti namai 
Anykščiuose buvo man ta ramybės 
sala, tas uostas, ta pastogė, į kurią vi-
sada galėjau sugrįžti kas mano gyve-
nime beatsitiktų ir kur mane likimas 
benuvestų. Kažkaip traukia mane 
šitas nykstantis, bet mielas miestelis, 
vis taikau jį vienaip ar kitaip aplan-
kyti. Negyvi ir niekam nebereikalin-
gi stovi Kavarsko ligoninės pastatai, 
buvę valdžios „rūmai“... Tačiau at-
randu, kad net dvi naujai atidarytos 
maisto parduotuvės abipus miestelio 
aikštės veikia. Monopolio nėra. Yra 
konkurencija ir pakovojimas už pir-
kėją. O štai maitina kavarskiečius ir 
svečius vienintelis išlikęs monopo-
listas „Šaltinis“. Dažnai ir aš užsuku 
jų firminių koldūnų, šaltibarščių ar 
kitų patiekalų už-
valgyti. Man ten 
skanu. Ir kainos 
nesikandžiodavo 
- atitikdavo tei-
kiamų paslaugų 
kokybę. Šv. Jono 
šaltinio parodyti 
esu ir savo gi-
mines atsivežęs, 
ir svečius iš Vil-
niaus, iš Panevė-
žio, iš Mažeikių, 
iš užsienio. Po to 
vedu juos į kavi-
nukę, į tą ankštą 
„vagonėlį“ be langų, amžiais neužsi-
darančiomis durimis... Yra ir didesnė 
patalpa. Laidotuvėms, vestuvėms, ju-
biliejams, šiaip didesnei kompanijai. 
Yra net tualetas! Vieną kartą atsitiko 
man toks nuotykis. Turėjau svečius 
iš Anglijos. Abu solidūs valstybės 
tarnautojai, dirbau su jais Vilniuje 
korupcijos prevencijos klausimais. 
Tie mandagūs, santūrūs britai labai 
domėjosi Lietuva, gyvai reaguodavo 
į peizažus, miestelius, fermų griuvė-
sius, apleistas sodybas. Matė ir mūsų 
naujas statybas, gerus kelius, pro-
gresą. Mes gyvai diskutuodavome 
įvairiais klausimais. Tai užsivedu aš 
tuos britus į tokią „egzotišką“ „Šal-
tinio“ kavinę, pareklamuoju garsiuo-
sius Algirdo Gansiniausko koldūnus, 
sudominu, užsakau. Ir atsitik tu man 

taip, kad tie mano svečiai britai už-
sinori rankas prieš valgį nusiplauti, 
poreikis ir į tualetą, taip sakant, su-
bręsta... O didesniojoje patalpoje, 
per kurią į tą tualetą ir einama, užsa-
kymas. Metinės, yra žmonių, mel-
džiasi. Ką daryti? Mielos kavinukės 
darbuotojos supranta padėtį ir per 
virtuvę (!) nuveda mano svečius į 
tualetą. Per virtuvę britai ir sugrįžta. 
Mačiau jų akis. Jie taktiški, puikiai 
susivaldantys žmonės, jų veiduose 
net raumenukas nesuvirpa – jokių 
emocijų. Kalbasi akimis! Tik gero-
kai vėliau, po kokių poros savaičių 
mes vis tik grįžome prie šios, juos 
šokiravusios sanitarijos temos. 
Daugiau užsieniečių į Kavarską 
koldūnų aš nebevežiau.

Tačiau pats podažniai vis užsu-
ku šaltibarščių, tų pačių koldūnų, 
kepsnių užvalgyti. Ten visada man 
biedna, bet jauku. Mielos darbuo-
tojos, paprastai, bet gražiai aptar-
nauja. Tai, kaip visada, imu ir už-
suku su bendrakeleiviu papietauti į 
„Šaltinį“. Kaip visada aš užsisakau 
šaltibarščius, jis sriubą su frikade-
lėmis, aš koldūnus, jis cepelinus. 
Aš buteliuką švepso, jis buteliuką 
Gubernijos giros. Šiais laikais ne-
sivežioju didesnio kiekio grynųjų 
pinigų kišenėje, visur atsiskaitau 
banko kortele, o va Kavarsko kol-
dūnų be grynųjų negausi. Todėl 
pasiimu tiek eurų (anksčiau litų), 
kiek tokie pietūs vienam ar dviems 
asmenims kainuodavo. Tiek pasiė-

miau ir šį kartą. 
Prieinu atsi-
skaityti, man 
paduoda čekį, 
jau tiesiu pini-
gus ir... sustoju. 
Kokie 10 eurų 
(34,4528 litai), 
Leonai? Jau 
beveik visi pen-
kiolika (14,40) 
eurų! Sumetu 
mintyse, kad 
tai 49,72 litai. 
Aš visada dar 
pasitikslinu eu-

rines kainas litais. Šis įprotis man 
padeda geriau orientuotis ir supras-
ti, kas iš vis darosi Lietuvoje su 
kainomis, nuo euro įvedimo 2015 
metais. Kiek pasimečiau... Banko-
mato tai gi Kavarske kaip ir nėra. 
Skolingas likti nenoriu. Būčiau 
atsiprašęs, važiavęs į Anykščius ir 
grynus pinigus atvežęs. Kiti lan-
kytojai patarė man užsukti į čia 
pat esančias parduotuves, o jose 
iš terminalų pasiimti grynų. Jie 
taip darę. Einu, išsigryninu pinigė-
lių, o eidamas klausiu savęs, kada 
gyvenime už tokius pačius pietus 
dviems Kavarske, Gansiniauskų 
kavinėje „Šaltinėlis“ mokėjau  be-
veik 50 litų?! Niekada anksčiau! 
Būčiau žinojęs, kad pabrango, bū-
čiau daugiau grynų įsidėjęs. Dar, 

ačiū Dievui, pajėgiu susimokėti. 
Papasakojau rašytojui V.Šmigelskui 
apie šitą savo nuotykį koldūninėje, 
pasidalinau spėliojimais, kas priver-
tė kavinės šeimininkus kelti paslau-
gų ir patiekalų kainas? Noras šitaip 
reguliuoti (mažinti) lankytojų srau-
tus? Vargu. Noras per A.Užkalnį 
(toks veikėjas, kuris reklamuoja 
„Judeks“ koldūnus) išsireklamuo-
ti per visą Lietuvą, o tada žiauriai 
gerai užsidirbti? Kavarskas ne Vil-
nius, „Šaltinis“ ne „Stikliai“. Ne, aš 
nesiruošiu niekam nurodinėti, kaip 
reikia vystyti privatų biznį. Tačiau 
noriu ir reikalauju, kad iš manęs 
būtų prašoma teisingos kainos. Kad 
kainą didinant aš žinočiau, kodėl ji 
padidėjo, kad nesu tik maustomas 
ir apiplėšinėjamas klientas. Naivu 
man aiškinti, kad pabrango mėsa, 
miltai, šaltinio vanduo... Pabrango 
kainos mėsos, kurios, kaip ir pieno, 
kai užsidarė didžiulė rusiška rinka 
dėl vakarų sankcijų Rusijai ir at-
galinių Rusijos sankcijų vakarams, 
visoje ES nėra kur dėti? Nei velnio, 
ponai, „nekruškite“ jūs mums pro-
to! Nepabrango ir miltai po šitokio 
gausaus pernai metų, o ir šių metų 
derliaus. Nafta, dujos, elektra atpi-
go. Tai kaip galima pateisinti kaž-
kokių koldūnų branginimą kažko-
kiame Kavarske? Taip, Vyriausybė 
rinkos sąlygomis negali nustatinėti 
kainų. Tačiau yra Vartotojų teisių 
tarnyba ir ji, nors valstybė ir nesi-
kiša tiesiogiai į koldūnų kainas, vi-
sada, gindama vartotojų teises,  gali 
suvaldyti gobšių lupikautojų apeti-
tus ir savo svertais pastatyti juos į 
vietą. Ne vien Vartotojų teisių gyni-
mo tarnyba kalnus gali nuveikti šio-
je srityje! Yra Kainų ir konkurenci-
jos tarnyba, yra ir kitos valstybinės 
institucijos, kurios turi įstatymų su-
teiktą teisę ir kompetencijas aplau-
žyti monopolistams ragus, neleisti 
kartelinių susitarimų, kontroliuoti 
ir ardyti korumpuotus klanus. Ir jos, 
manau, turi ką šioje situacijoje ištir-
ti ir įvertinti. Žvelkime plačiau: ne 
Kavarsko koldūninė ir jos išaugu-
sios kainos čia svarbiausia! Mums, 
Lietuvos piliečiams, tvirtindami, 
kad įvedus eurą niekas nebrangs, 
melavo ir Prezidentė, ir Vyriausybė, 
ir visas Seimo politikų „choras“! 
Eurą įsivedėme melu? Ne aš vienas 
– visi matome, kaip vis labiau plinta 
įžūlus prekeivių siekimas vakarykš-
tes kainas litais paversti kainomis 
eurais. Kitaip sakant, net 3,4528 
karto nepateisinamai sukelti kainas! 
O gal euras slapta tiek devalvavo? 
Todėl tylėti negaliu ir nenoriu! Man 
nepriimtina, kad būtų kompromi-
tuojama Europos Sąjunga, Lietuvos 
valstybė ir neatsakingai leidžiama 
išnaudoti bei skurdinti jos žmones.

Kartais taip jau atsitinka, kad 
žvelgdamas per mažą Kavarsko 
miestelį, gali pamatyti ir suprasti vi-
sos Lietuvos valstybės problemas.

...o eidamas klausiu savęs, 
kada gyvenime už tokius 
pačius pietus dviems Ka-
varske, Gansiniauskų kavi-
nėje „Šaltinėlis“ mokėjau  
beveik 50 litų?! Niekada 
anksčiau! Būčiau žinojęs, 
kad pabrango, būčiau dau-
giau grynų įsidėjęs. Dar, 
ačiū Dievui, pajėgiu susi-
mokėti...

Linas BITVINSKAS

Valdžia siekia piliečius 
pripratinti visur nešiotis do-
kumentus. Štai naujas šūkis 
- nuo rugsėjo 2 dienos alko-
holinius gėrimus galėsime 
pirkti tik pateikę kokį nors 
dokumentą. Na, taip net ir 
prie Andropovo nebuvo, kai 
triuškino vyno gamyklos sta-
tines ir kitaip kovojo su gėri-
mu. Aš galvoju, kad tai atvi-
ras pasityčiojimas iš žmonių. 
Ateis 70 metų pilietis bulvia-
kasio talkai buteliuko, o par-
davėja jam - rodyk ausvaisą, 
kitaip nieko nebus, gal tu ne-
pilnametis. Žinoma, žmogus 
be dokumento Lietuvoje jau 
tampa niekas. Nesimato iš 
veido, ar pilnametis, ar ne. 

Jeigu tai vadinama kova su 
alkoholio vartojimu, tai labai 
jau keista kova. Alkoholikų 
nei tvoros, nei durys, nei tai, 
kad jie neturi pinigų, nuo var-
tojimo nesulaiko, nesulaikys 
ir popieriukas, kurio reikalaus 
pardavėja.  

Beje, o ar ir valerijono la-
šus reiks su dokumentu pirk-
ti, juk ir ten yra alkoholio? O 
kaip bus su visų vairuotojų 
džiaugsmu gudobelių prepa-
ratu? O nealkoholinį alų ir su 
dokumentu? O kefyras? 

Manau, kitas žingsnis ko-
vojant su alkoholizmu bus 
tas, kad perkant reiks pateik-
ti aukštojo mokslo baigimo 
diplomą. Tik baigęs aukštąjį 
žmogus visiškai suvokia al-
koholio žalą ir gali atsakingai 
priimti sprendimą, kad jam 
reikia gerti “Starką”, o ne alų. 
Sakot, diplomus bus nepato-
gu nešiotis? Nieko, aukšto-
sios prisitaikys, ims gaminti 
paso formos. Taigi, manau, 
kad Lietuvoje dar neišsemtos 
visos dokumentų panaudoji-
mo galimybės. O gaila.
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perka

parduoda

įvairūs

Redaktorius

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,45 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,25 Eur/kg.
Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius, seną buitinę 
techniką ir elektroninę įrangą. 
Klientui pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 
val., tel.: (8-610) 41900, (8-699) 
60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti 
arba su žeme. Geras atsiskai-
tymas! 

Tel.: (8-682) 18972, 
(8-600) 63820.

Brangiai - įvairų mišką su 
žeme arba biržes išsikirsti. 
Apmoka notaro išlaidas. 

Tel. (8-687) 23618.

Namą ar sodybą poilsiui ir gy-
venimui. 

Tel. (8-698) 49854

Sodybą, namą, sodybvietę, 
žemės - miško sklypą gražes-
nėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Utilizuoja, at-
siskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sun-
kvežimius visoje Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vieto-
je, sutvarko dokumentus, pasii-
ma. 

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

Brangiai buliukus (mišrūnus) 
450 kg ir daugiau. Moka gry-
nais. 

Tel. (8-640) 19191.

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius au-
ginti. Moka priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Egidijus ir Sandra - įvairius 
veršelius. Sąžiningai sveria. 
Moka PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.   

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius. Sveria el. svars-
tyklėmis. Moka priedus. Patys 
išsiveža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias. Veršelius auginti 
iki 2 mėn. Moka priedus, PVM. 
Greitai išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

Įvairaus amžiaus arklius. 
Pasiima greitai. Atsiskaito vie-
toje. 

Tel.: (8-603) 40316, 
(8-609) 00890.

Agentas Algirdas – veršelius. Moka 
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Be tarpininkų arklius, karves (1,20 
Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/kg), bulius 
(1,50 Eur/kg). Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326.

Kita

UAB „Tolmana“ brangiai juodą me-
talo laužą. Klientui pageidaujant pa-
siima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Kviečius, rapsus, žirnius, pupas, 
kvietrugius, miežius, grikius, avižas. 

Tel. (8-638) 71971.

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, rapsus, žirnius. 

Tel. (8-680) 85841.

Nekilnojamasis turtas

Dviejų kambarių butą Kavarske. 
Virtuvė, nauji langai, durys.

Tel. (8-605) 07142.

Medinį namą Troškūnų centre. 
Šalia ligoninė, parduotuvė, bažnyčia, 
autobusų stotis. Namas - 116 kv. m, 
sklypas - 5,5 a. Šalia vandentiekis 
(nepajungtas). 11000.

Tel. (8-650) 67485.

Medinį namuką su 6 a sklypu. Per 
sklypą teka Šaltupio upelis, rami vie-
ta, netoli nuo Anykščių centro.

Kaina: 24000 eurų. 
Tel. (8-648) 61925.

Kita

Karves.
Tel. (8-616) 10316.

Gaminame ir 
montuojame 
paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
tvarkome kapavietes. 
30 metų patirtis. 
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus 
(informacija tel. (8-657) 72987). 

Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET. 
Būtina išankstinė registracija tel. (8-657) 68156,

Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

 Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir 
geodezijos skyrius atlieka sklypo Nr. 3452/0001:16 registruoto Algirdo 
Brazio vardu Skudų kaime Viešintų sen., Anykščių raj. kadastrinius 
matavimus. Kviečiame atsiliepti gretimo sklypo , kurio kadastrinis Nr. 
3452/0001:190 savininką Svajūną Remeiką ar jo įgaliotus asmenis dėl 
ribų suderinimo per 10 dienų nuo paskelbimo spaudoje . Pretenzijas 
ir pasiūlymus galima pareikšti adresu J.Biliūno 28-2 Anykščiai, tel. : ( 
8 381 ) 52 259, 8 615 52928. el. p. vita.zukauskiene@vzf.lt

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Utenos žemėtvarkos ir ge-
odezijos skyrius atlieka sklypo Nr. 3426/0006:48 registruoto Sandros 
Galinienės vardu Šeimyniškėlių kaime Anykščių sen., Anykščių raj. 
kadastrinius matavimus. Kviečiame atsiliepti gretimo sklypo , kurio ka-
dastrinis Nr. 3426/0003:218 savininkus Irutę Bereišienę ir Algimantą 
Bereišą ar jų įgaliotus asmenis dėl ribų suderinimo per 10 dienų nuo 
paskelbimo spaudoje . Pretenzijas ir pasiūlymus galima pareikšti 
adresu J.Biliūno 28-2 Anykščiai, tel. : ( 8 381 ) 52 259, 8 612 84188 
el. p. vita.zukauskiene@vzf.lt

Rasta piniginė.
Tel. (8-625) 83050.

Išnuomoja dviejų kambarių butą 
Anykščių mieste.

Tel. (8-613) 64189.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 2 
m., pensininkams - nuolaidos. Vyksta 
į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Parduoda stambias medienos atrai-
žas bei įvairias malkas. Tvarko vejo-
vartas. 

Tel. (8-683) 57655.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų 
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm  
skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Smulkina senas, apleistas pievas. 
Didelę ir aukštą žolę bei nedidelius 
medelius, paverčia mulču. Darbus 
atlieka visoje Lietuvoje.

Tel. (8-606) 78072.

Krosnių meistras remontuoja kros-
nis, stačiamalkius. Atvyksta. 

Tel.: (8-670) 89584, (8-677) 78331.

Smulkina, šienauja pievas.
Tel. (8-608) 51317.

Atnaujina baldus: sofas, lovas, čiu-
žinius, kėdes, kampus. Keičia spy-
ruokles, poroloną, gobeleną, eko ar 
natūralią odą. Gamina čiužinius, sė-
dmaišius. Pasiima ir parveža. 

Tel. (8-610) 10341.
atnaujinkbaldus@gmail.com.

Tvenkinių kasimas, melioracijos 
griovių valymas, kiti panašaus pobū-
džio darbai. 

Tel. (8-646) 19349.

Mini ekskavatoriaus paslaugos.
Tel. (8-606) 02944, Rokiškis.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. 
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų, 
kabelių klojimas, pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Veža žvyrą iki 6 t su savivarčiu. 
Tel. (8-683) 57655.

Moko norvegų kalbos Utenoje ir 
Anykščiuose.

Tel. (8-698) 82604.

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiau-
lių skerdieną 40-50 kg tik kaimiš-
kai svilintos dujomis. Atvėsintos, 
subproduktai. Pristato nemokamai 
ir greitai. 

Tel.: (8-686) 80994, 
(8-611) 34567.

Lėkštinius skutikus, bulvių kasa-
mas, rotacines šienapjoves, grūdų 
šnėkus, valomąsias, frontalinius 
krautuvus, “Kverneland plūgus”, 
kt. 

Tel. (8-612) 57075.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel.: (8-600) 63820, 
(8-617) 20473.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Renkama grupė 2016 m. rugsėjo 6 d. 17 val. 

Teirautis Tel. 8 657 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai
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Marinuoti grybai žiemai

Ingredientai:
Kvapieji pipirai, žirneliai, 5 vienetai
Grybai, įvairūs, miško, 500 gramų
Vanduo, 1 litras
Actas, 3 valgomieji šaukštai
Druska, 1,5 valgomojo šaukšto
Juodieji pipirai, žirneliai, 5 vienetai
Lauro lapai, 3 vienetai

Gaminimo eiga:
Grybus išvalykite, supjaustykite 

ir sudėkite į puodą. Užpilkite van-
deniu, kad apsemtų pusę grybų ir 
užvirkite, grybai paskęs savo sul-
tyse. Pradžioje pasirodys putos, 
kurias nugriebkite. Pavirkite 10 
minučių, įdėkite druskos, priesko-
nių. Druskos galite dėti pagal sko-
nį, 3 litrų puodui reikia maždaug 
2 šaukštų. Įpilkite acto (3 litrų 
puodui reikia maždaug 9 šaukš-
tų). Verdančius grybus su skysčiu 
supilstykite į švarius stiklainius, 
greitai užsukite ir apverskite ant 
dangtelių. Atvėsusius stiklainius 
laikykite šaldytuve. Jeigu norite 
grybus laikyti rūsyje, patartina sti-
klainius prieš tai sterilizuoti.

Taksistas parveža naująjį lietuvį 
namo. Šis sumoka lygiai tiek, kiek 
rodo skaitiklis.

– Vakar aš jūsų sūnų vežiau, tai 
jis man davė šimtą žalių, - stebisi 
nepatenkintas vairuotojas.

– Taigi jo tėvas – milijonierius, o 
aš – našlaitis.

Anykščių rajono savivaldybės 
internetiniame puslapyje galima 
rasti itin įdomios informacijos. 20 
puslapių užima 2011 m. sudaryta ir 
skelbiama „Anykščių rajono savi-
valdybės galimų pavojų ir ekstre-
malių situacijų rizikos analizė“. 

Šiame dokumente smulkiai ap-
rašomos galimos ekstremalios ar 
avarinės situacijos, instrukcijos, 

Lietus nesilaiko savivaldybės rekomendacijų
kaip elgtis joms susidarius, galimi 
nuostoliai ir t.t.

Viena lentelė – ypač „iškalbin-
ga“ ir greičiausiai sudaryta ateities 
parnašautojo. Pavyzdžiui, lentelėje 
nurodoma, kad smarkus lietus ga-
limas kartą per 10-50 metų. Lygiai 
tokia pat tikimybė „pranašaujama“ 
ir kaitrai, speigui...

Šio dokumento „gamintojai“ 
nustatė ir kiek bei kaip dažnai gali 

įvykti autoavarijos. Pavyzdžiui, 
„automobilių transporto avarijos 
gali įvykti kartą per 1-10 metų, 
geležinkelio transporto avarijos – 
kartą per 10-50 metų (matyt, gal-
voje turimas Siaurukas...)“, na, o 
kol Anykščiuose neįrengtas oro 
uostas, oro transporto avarijoms 
paliekama itin maža tikimybė – 
kartą per 50-100 metų...

Pagal šias lenteles, Anykščiuo-

se – absoliutus chaosas... Lietinga 
vasara iš viso „išsidirbinėja“ – lyja 
kiek nori, kada nori, nepaisant eks-
pertų sudarytų lentelių... 

Avarijų įvyksta irgi gerokai dau-
giau, nei numatyta... 

Atrodytų, kad reikia savivaldy-
bėje įkurti bent jau kokią darbo 
grupę, jeigu ne visą skyrių, šioms 
rajone vykstančioms „nesąmo-
nėms“ spręsti...

Biatlonas. Rugpjūčio 26 dieną 
Otepėje (Estija) vykusiame Pasau-
lio vasaros čempionate dalyvavo 
du anykštėnai. Vytautas Strolia 
sprinto rungtyje užėmė 23 – ą vietą, 
o persekiojimo rungtyje buvo dvi-
dešimtas. Kotryna Vitkūnaitė esta-
fečių rungtyje Lietuvos komandos 
sudėtyje finišavo devinta, sprinto 
rungtyje užėmė 36 – ą, persekioji-
mo - 31 – ą vietas. 

Slidininkai. Rugpjūčio 27 – 28 
dienomis Ignalinoje vykusiame 
Lietuvos slidinėjimo vasaros čem-
pionate Anykščių sportininkai savo 
amžiaus grupėse Ąžuolas Bajora-
vičius ir Fausta Repečkaitė tapo 
nugalėtojais, Paulius Januškevičius 
iškovojo antrąją, o Edvinas Ši-
monūtis – trečiąją vietas. 

Jojimas. Rugpjūčio 28 d. Rau-
dondvaryje (Vilniaus raj.) vykusia-
me Lietuvos vaikų, jaunučių ir jau-
nių konkūrų čempionate jojant poni 
klasės žirgais vaikų grupėje Augus-
tė Baužaitė tapo čempione, Austėja 
Žilinskaitė jaunučių grupėje užėmė 
antrąją vietą, Linas Uogela iškovojo 
jaunučių taurę, o Dominykas Puzi-
nas jodamas skirtingais žirgais poni 
klasės taurės varžybose užėmė 4 - ą 
ir 5 – ą vietas.

A. Merkel tapo Estijos 
e-gyventoja

Ketvirtadienį lankydamasi Estijo-
je Vokietijos kanclerė Angela Mer-
kel (Angela Merkel) gavo e-gyven-
tojo kortelę, praneša “EUobserver”.

Europoje Estija pirmauja elektro-
ninės vyriausybės srityje. 2014 me-
tais pradėta įgyvendinti e-gyventojo 
programa leidžia Estijos pilietybės 
neturintiems žmonėms naudotis ša-
lyje teikiamomis paslaugomis. 

A. Merkel galėtų naudotis šia 
kortele, norėdama Estijoje įsteigti 
įmonę, atsidaryti banko sąskaitą ar 
deklaruoti mokesčius. 

Princo rezidencija “Paisley
Park” bus atvira visuomenei

Praėjus šešiems mėnesiams po 
žymaus JAV dainininko Princo 
(Prince) mirties, rezidencija “Paisley 
Park” taps atvira visuomenei, rašo 
BBC.

Dainininkas mirė 65 tūkst. kva-
dratinių pėdų komplekso lifte Mi-
neapolyje balandžio mėnesį. Princo 
turtą prižiūrinti investicinė bendrovė 
paskelbė, kad “Paisley Park” rezi-
dencija atvira bus nuo spalio 6 die-
nos. Dainininko rezidencijoje kas-
dien bus rengiami vieši turai. 

Princo sesuo teigė, kad atlikėjas 
visados to norėjo. Ji sakė, kad per 
visą Princo gyvenimą šioje rezi-
dencijoje apsilankė tik keli šimtai 
žmonių. 

“Dabar gerbėjai iš viso pasaulio 
galės patirti, kokį gyvenimą gyveno 
Princas, kai mes atversime šios ypa-
tingos vietos duris”, - sakė moteris. 

Už 70 minučių turą lankytojai 
turės susimokėti 38,50 dolerio. Bus 
rengiami ir VIP turai mažoms gru-
pelėms žmonių. 

Šiam planui reikia miesto sutiki-
mo, rugsėjo 20 dieną bus paskelbtas 
planavimo komisijos sprendimas. 

Dž. Viljamsas tapo ilgiausiai 
kosmose praleidusiu JAV 
astronautu

Amerikietis Džefas Viljamsas 
(Jeff Williams) tapo ilgiausiai kos-
mose praleidusiu JAV astronautu. 
NASA duomenimis, tris vaikaičius 
turintis 58 metų senelis trečiadienį 
pagerino atitinkamą iš viso 520 die-
nų rekordą, kuris priklausė dabar jau 
į pensiją išėjusiam kolegai Skotui 
Keliui (Scott Kelly), praneša agen-
tūra AFP.

Absoliutaus pasaulio rekordo au-
torius yra rusas Genadijus Padalka, 
per kelias misijas orbitoje praleidęs 
iš viso 879 dienas.

Dž. Viljamsas pirmą kartą į kos-
mosą pakilo 2000-aisiais su erdvė-

laiviu „Atlantis”. Pirmoji jo misija į 
Tarptautinę kosminę stotį (TKS) įvy-
ko po šešerių metų, kai stotį dar te-
sudarė du moduliai. Dabartinės savo 
pusmečio misijos pabaigoje rugsėjo 
pradžioj Dž. Viljamsas kosmose bus 
praleidęs iš viso 534 dienas, o atvi-
rame kosmose dirbęs iš viso penkis 
kartus. 

Aukcione bus parduodami 
garsaus amerikiečių rašytojo
T. Kapotės pelenai

Žymaus amerikiečių rašytojo Tru-
meno Kapotės (Truman Capote) ger-
bėjai turės galimybę įsigyti neįprastą 
atminimo daiktą - rašytojo pelenus, 
praneša naujienų agentūra BBC.

Pelenai priklausė buvusiai ame-
rikiečių televizijos pokalbių laidos 
vedėjo ir komiko Džonio Karsono 
(Johnny Carson) žmonai Džoanai 
(Joanne). Ji buvo viena artimiausių 
T. Kapotės draugių. Moteris mirė 
praėjusiais metais. 

T. Kapotė geriausiai žinomas kū-
riniais “Šaltakraujiškai” (“Cold Blo-
od”) ir “Pusryčiai pas Tifanį” (“Bre-
akfast at Tiffany’s”). Rašytojas 1984 
metais mirė Dž. Karsono namuose.

Po T. Kapotės mirties Džoanai ati-
teko dalis rašytojo pelenų, kurių ver-
tė siekia iki 6 tūkst. dolerių. Pelenai 
bus parduodami aukcione “Julien’s 
Auctions” rugsėjo 24 dieną. 

T. Kapotė buvo dažnas Dž. Kar-
sono vėlyvo vakaro pokalbių laidos 
“The Tonight Show” svečias ir taip 
tapo puikiais bičiuliais su buvusia 
vedėjo žmona Džoana.

Rašytojas dažnai apsistodavo ir 
rašydavo Dž. Karsono namuose Los 
Andžele. Džoana žurnalui “Vanity 
Fair” 2012 metais sakė: “Jis turėjo 
rašymui skirtą kambarį mano na-
muose. T. Kapotė daug laiko praleis-
davo čia, nes jam buvo saugu mūsų 
namuose”. 

Filipinuose rastas galbūt
rekordinio dydžio perlas

Jis sveria 34 kg ir galbūt yra di-
džiausias pasaulyje: Filipinų Palava-
no saloje galimai rastas gigantiškas 
perlas. Apie tai pranešė salos sosti-
nės Puerto Prinsesos turizmo biuras, 
rašo „spiegel.de”.

Jei bus patvirtintas perlo tikrumas, 
tai gali būti naujas rekordas, „Fa-
cebook” tinkle rašė Ailin Amurao 
(Aileen Amurao) iš turizmo biuro. Ji 
paprašė ekspertų pagalbos vertinant, 
ar šis objektas tikrai yra iš milžiniško 
moliusko kriauklės.

A. Amurao sakė, kad perlą prieš 
dešimt metų rado vienas žvejas ir, 
nenutuokdamos jo vertės, laikė jį 
nešančiu laimę. Šis žvejas yra jos 
sūnėnas, sakė moteris laikraščiui 

„Guardian”.
Jis daug metų laikė perlą po lova, 

o dabar, kai persikėlė į kitą provin-
ciją, patikėjo radinį jai. A. Amurao 
perdavė jį merui. 30 cm pločio ir 67 
cm ilgio radinys šiuo metu ekspo-
nuojamas rotušėje.

Iki šiol didžiausiu pasaulio perlu 
laikomas „Perle Allahs”, kuris 1934-
aisiais buvo rastas taip pat prie Pala-
vano salos. Jis sveria 6,4 kg. 

Turkijos kaimas apie pučą 
sužinojo tik po 10 dienų

Vienas Turkijos kaimas Juodosios 
jūros pakrantėje tik praėjus dešim-
čiai dienų sužinojo apie mėginimą 
įvykdyti šalyje perversmą. Žinią 
apie dramatiškus liepos 15-osios 
įvykius kaimo Giresuno provincijoje 
gyventojams perdavė pro šalį vykęs 
piemuo, antradienį rašo laikraštis 
„Hurriyet”, kuriuo remiasi agentūra 
AFP.

Naktį į liepos 16-ąją grupė kariš-
kių pamėgino nuversti nuo valdžios 
prezidentą Redžepą Taipą Erdoganą 
(Recep Tayyip Erdogan).

Kaimo gyventojai pradėjo rink-
ti parašus po peticija, kurioje pra-
šo, kad jų kaimas, kaip kiti kaimai 
apylinkėje, pagaliau būtų prijungtas 
prie elektros tinklo. „Mes negalime 
klausytis radijo, žiūrėti televizoriaus 
ir girdėti raginimų melstis. Net pri-
reikia piemens, kad praneštų mums 
žinią apie žlugusį pučą, - sakė inici-
atorė Eminė Akčal (Emine Akcal). 
- Mes norime elektros, kad turėtume 
naudos iš modernių technologijų”. 

Policija ieško vyrų, vienoje 
Australijos mokyklų palikusių
tris krokodilus

Australijos policija ieško keturių 
vyrų, palikusių tris dėl prastos mity-
bos nusilpusius krokodilus vienoje 
šalies mokykloje. Jie tai padarė po 
to, kai norėdami pavogti kompiu-
terinę įrangą įsilaužė į šią švietimo 
įstaigą, praneša “Reuters”.

Australijos Šiaurinės teritorijos 
policijos teigimu, vyrai įsilaužė į 
Taminmino koledžą Hamti Dū mies-
telyje, esančiame už 40 kilometrų į 
pietus nuo Darvino miesto, sekma-
dienį rytą. Prieš užeidami į pastatą, 
jie pro išdaužtą langą į vidų įstūmė 
krokodilus.

Policijos išplatintuose vaizdo ste-
bėjimo kamerų įrašuose matoma, 
kaip prieš pabėgdami vyrai pagriebė 
kompiuterio monitorių.

Parkų ir laukinės gamtos prižiū-
rėtojų teigimu, ropliai, kurių nasrai 
buvo suklijuoti lipnia juosta, tikriau-
siai buvo paimti iš netoliese esančios 
krokodilų fermos. Tačiau tikimybė, 
kad jie išgyvens, yra nedidelė, nes jų 
būklė labai prasta.

“Iš jų liko tik oda ir kaulai, visai 
nedaug masės. Jie buvo labai ramūs 
ir sugauti juos buvo labai lengva”, - 
ABC radijui teigė prižiūrėtojas Liu-
kas Maklarenas (Luke McLaren).

“Išsiaiškinsime, iš kurios fermos 
jie buvo paimti, ir mėginsime juos 
nugabenti atgal. Tačiau, turint ome-
nyje jų būklę, gali būti, kad juos teks 
sunaikinti”, - pridūrė jis. 

Vengrijos politikas pasiūlė 
neįprastą būdą, skirtą 
migrantams atbaidyti

Europos Parlamento (EP) narys 
vengras sulaukė kritikos dėl pasiūly-
mo, kaip apsisaugoti nuo musulmo-
nų migrantų. Diordis Šoflinas (Gy-
orgy Schopflin) pasiūlė savo šaliai 
musulmonams migrantams atbai-
dyti naudoti kiaulių galvas, skelbia 
“Deutsche Welle”.

“Žmonių atvaizdus draudžia Ko-
ranas. Tačiau, sutikite, kiaulių galvos 
būtų efektyvesnė atgrasymo priemo-
nė”, - “Twitter” socialiniame tinkle 
rašė politikas, tačiau vėliau ištrynė šį 
pranešimą. 

Musulmonai mano, kad kiauliena 
yra nešvari, o Koranas draudžia val-
gyti kiaulieną. 

Politiko komentaras iš karto susi-
laukė kritikos. D. Šofliną sukritikavo 
ir žmogaus teises visame pasaulyje 
ginančios organizacijos “Human 
Rights Watch” direktorius Endriu 
Striohleinas (Andrew Stroehlein).

“Jūsų žodžiai pasibjaurėtini. To-
kio pareiškimo galėčiau tikėtis iš 
anonimiško neonacių trolio, bet jūs 
esate Europos Parlamento narys. El-
kitės kaip pridera EP nariui”, - tokiu 
pranešimu internete pasidalino E. 
Striohleinas. 


